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መግቢያ 
በአሊህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ 

በሆነው 

ምስጋና ሇዒሇማቱ ጌታ አሊህ የተገባ ነው። የአሊህ ሰሊትና 
ሰሊም በመሌእክተኛው ሙሀመዴ፣ በቤተሰቦቻቸውና 
በባሌዯረቦቻቸው ሊይ ይሁን። 

ሏጅ ከአምስቱ የኢስሊም መዕዘናት አንደ  ነው። 
ግዳታነቱም በቁርአን፣ በሀዱስ እና በዐሇማዎች ስምምነት 
(ኢጅማዕ) የተረጋገጠ ሲሆን አንዴ ሙስሉም ጤናማ አዕምሮ 
ካሇው፣ ሇአካሇ መጠን ከዯረሰ፣ ባሪያ ካሌሆነ፣ አካሊዊ እና 
ቁሳዊ አቅሙ  ከተሟሊሇት ሏጅ ማዴረግ በርሱ ሊይ ግዳታ 
ይሆናሌ። ታዱያ ይህን ታሊቅ ኢስሊማዊ ግዳታ ሇመወጣት 
ውዴ ገንዘቡን፣ ጊዜውንና ጉሌበቱን መስዋት የሚያዯርገ 
ማነኛውም ሙስሉም ሁሇት ቁም ነገሮችን ጠንቅቆ ሉያወቅ 
ይገዋባሌ። እነርሱም፦  

አንዯኛ፦ ስራን ሁለ ፌፁም ሇአሊህ ማዴረግ (ኢኽሊስ) 
ሲሆን ይህም በአንዴ ሰው አምሌኮ ውስጥ አንኮር ነጥብ ነው፤ 
ምክንያቱም ስራው ይህን ካጣ በደንያ ሊይ ዴካም ከመሆኑም 
ባሻገር በአኼራ አይቀጡ  ቅጣትን ያስከትሊሌና። አሊህ ( ) 

በሀዱሰሌ ቁዴሲይ እንዱህ ብሎሌ፦ 

«እኔ ከአጋሪዎች ማጋራት እጅጉን የተብቃቃሁ ነኝ፡፡ 
አንዴን ስራ በውስጡ ከእኔ ጋር ላሊን አጋርቶበት የሰራ ሰው 
እሱንም ማጋራቱንም ትቻቸዋሇሁ»(ሙስሉም ዘግበውታሌ) 
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ሁሇተኛ፦ የአሊህ መሌእክተኛ () በፇፀሙት መሌክና 
ሁኔታ አምሌኮን መፇፀም ነው። ማነኛውም ዑባዲ 
መሌእክተኛው () ከፇፀሙበት ሁኔታ እና ከትእዛዛቸው 
ውጭ ከሆነ አሊህ ዘንዴ ተቀባይነትን አያገኝም። ስሇሆነም 
የአሊህ መሌእክተኛ () እያንዲንደን የአምሌኮ ዘርፌ በንግግር 
ተናግረው በተግባር ሰርተው አስተመርዋሌ። በተሇይም ሏጅን 
በተመሇከተ «የሏጅና ዐምራ ስርአታችሁን ከኔ ተማሩ።
»(አህመዴ ዘግበውታሌ)  በማሇት አሳስበዋሌ። እነዚህን ቁም 
ነገሮች ጠንቅቆ መረዲቱም ይሁን ወዯ ተግባር መሇወጡ  
እውቀትን የሚጠይቅ መሆኑ ከማነኛወም ሙስሉም  
የማይሰውር ሀቅ ነው።  

የሏጅን ስነ-ስረዒት ሰንመሇከተው  በአብዛኛው  ተግባር 
ሊይ የተመረኮዘ ከመሆኑ አንፃር ከላልቹ የዑባዲ አይነቶች 
በተሇየ መሌኩ እውቀትን የሚጠይቅ ሆኖ እናገኘዋሇን። 
ማህበረሰባችን ስሇ ሏጅና አፇፃፀሙ  ያሇው  ግንዛቤ  ከጊዜ 
ወዯ ጊዜ በተውሰነ ዯረጃ ሇውጥ እያሳየ ቢሆንም ነገር ግን 
ይበቃዋሌ የሚባሌበት ዯርጃ ሊይ አሌዯርሰምና አጋዥ 
ያስፇሌገዋሌ። ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዯ ሽኽ 
ሙህመዴ ኢብኑ ሷሉህ አሌ-ዐስይሚን እንዱሁም በሳዐዱ 
ዒረቢያ የኢስሊማዊ ጥናቶች እና ፇትዋ ቋሚ  ኮሚቴ አባሊት 
ያለ ታሊሊቅ ዐሊማዎችን ጽሁፍች መሰረት ያዯረገውን ይህንን 
በይዘቱ አነስተኛ፣ ቅዯም ተከተለ ያማረ፣ ቀሊሌ ያገሊሇጽ 
ሰሌትን የተከተሇ፣ ከውስብስብነት የራቀ እና ሊያያዝ አመቺ 
መጽሏፌ ወዯ አማርኛ ቋንቋ በመመሇስ የግላን አስተዋጽኦ 
ሇማዴረግ ሞክሪያሌሁ። ምንም እንኳ ኢስሊም ከአንዴ ምንጭ 
የተቀዲ ከመሆኑ አንፃር የመጽሏፈ ጽንሰ ሃሳብ በተመሳሳይ 
ርዕስ በአገርኛው  ቋንቋ ከተፃፈ ላልች መጸሀፌት ጋር 
ቢያመሳስሇውም ነገር ግን በውስጡ  አስፇሊጊ ምክሮች፣ የሏጅ 
እና ዐምራ አፇፃፀም፣ በስርዒቱ ሊይ አንዲንዴ ሐጃጆች 
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የሚፇፅሟቸው ስህተቶች… እና ላልችም አንገብጋቢ ጉዲዮች 
በተወሰነ ዯረጃ የተብራሩበት እና የተወሱበት መጽሏፌ ነው። 

መጽሏፈን በመተርጎም ሂዯት በተቻሇ አቅም የቃሌ በቃሌ 
የትርጉም ስሌትን ሇመከተሌ የሞከርኩ ሲሆን ሆኖም 
በአንዲንዴ ሁኔታዎች የቃሌ በቃለ የትርጉም ስሌት 
የማያስኬዴ ሆኖ ሲገኝ የነፃ ትርጉም ስሌትን ሇመከተሌ 
ተገዴጃሌሁ። በአንዲንዴ ጉዲዮች ሊይ አጠር ያለ 
ማብራሪያዎችን መስጠትም አስፇሊጊ ስሇነበረ የግርጌ 
ማስታወሻዎቹን ጨምሪያሌሁ። የመጽሏፈ ርዕስ በዒረበኛው 
“ዯሉለ አሌሏጂ ወሌሙዕተሚሪ ወዛኢሪ መስጂዱ አረሱሉ” 
31ኛው እና እንዯ ሂጅሪያ አቆጣጠር የ1430ው እትም ነው። 
የሰው ሌጅ ከመሆኔ አንጻር የትርጉም ስራው ጉዴሇት 
አይጠፊውምና በጹሁፈ ሊይ ያልትን አስተያየት 
abdmuha@gmail.com ወይም  በፖ.ሳ.ቁ. 50151 
እንዯትጽፈሌኝ እጠይቃሇሁ። 

በመጨረሻም ከማንም በሊይ አሊህን አመሰግናሇሁ 
በመቀጠሌም ይህ መጸሏፌ በአጭር ጊዜ ሇንባብ እንዱበቃ፣ 
በኮምፒዩተር በመጻፌ፣ በማረም፣ አስተያየት በመስጠት እና 
በማሳተም ሇተባበሩት ሇኢብኑ መስዐዴ ኢስሊሚክ ሴንተር 
የስራ ሀሊፉዎች እና የዲዕዋ ክፌለ ሊቅ ያሇ ምስጋናዬን ሊቀርብ 
እወዲሇሁ። 

የአሊህ ሰሊት እና ሰሊም በመሌእክተኛው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ 
በባሌዯረቦቻቸው እና ፇሇጋቸውን በተከተለ ሊይ ሁለ ይሁን። 

ጣሀ አህመዴ 

ዙሌቃዑዲ 1431 ዒ.ሂ 

mailto:abdmuha@gmail.com
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መቅድም 
በአሊህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ 

በሆነው 

ምስጋና ሁለ ሇአሊህ የተገባ ነው። የአሊህ ሰሊት እና 
ሰሊም ከርሳቸው በኋሊ ነብይ በማይመጣው ነብያችን 
ሙሏመዴ ኢብኒ ዒብዯሊህ፣ በቤተሰቦቻቸው እና 
በባሌዯረቦቻቸው ሊይ ይሁን፡፡ 

ሇሐጃጆች ኢስሊማዊ ግንዛቤ አስጨባጭ ተቋም ይህንን የሏጅ 
እና ዐምራ ሕግጋት አፇፃፀም ያቀፇ አነስተኛ መመሪያ 
መፅሏፌ በማቅረቡ ዯስታ ይሰማዋሌ፡፡ጽሐፈንምበቅዴሚያ 
እራሳችንን በመቀጠሌም እናንተን አዯራ በምንሌባቸው አሳሳቢ 
ጉዲዮች የጀምረነው ሲሆን ይህምአሊህ ( ) በቅርቢቱም ይሁን 

በወዱያኛው አሇምሇስኬት የሚበቁና ትርፊማ የሚሆኑ ባሮቹን 
በገሇፀበት ወቅት የተናገረውን ንግግር መሰረት በማዴረግ ነው፤ 
አሊህ ( ) እንዱህ ይሊሌ፦ 

٣: العصرچڀٺٺٺٺٹٹچ

ትርጉሙም፡-«…በእውነትም አዯራ የተባባለት፣ በመታገስም 
አዯራ የተባባለት፡፡»{አሌ-ዏስር ፡2-3} 

ۆئۆئۈئۇئەئوئوئۇئٹٹچ

٢: المائدةچ ۈئېئ
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ትርጉሙም፡-«… በበጎ ነገርና አሊህን በመፌራትም ተረዲደ። 
ግን በኅጢአትና ወሰንን በማሇፌ አትረዲደ።…» {አሌ-ማኢዲህ ፡2} 

አንተ ሏጅ  ሇማዴረግ የተነሳህ ሆይ! የሏጅ 
ግዳታህን በእውቀት ሊይ በተመሰረተ መሌኩ እንዴትወጣ ወዯ 
ሏጅ  ስራ ከመግባትህ በፉት ይህንን መጠነኛ መጽሏፌ 
ሇማንበብ ጥረት እንዯምታዯርግ ተስፊ እናዯርጋሇን፡፡ በአሊህ 
ፌቃዴም ብዙ ከመጠየቅ የሚያብቃቃህንእውቀት ከውስጡ 
ትገበያሇህ፡፡ 

 የሁለንም ሏጅ  ተቀባይነት ያሇው (መብሩር)፣ ዴካሙ 
የተመሰገነ (ሰዕይ መሽኩር)፣ ስራውንም በጎ እና ተቀባይነት 
ያሇው እንዱያዯርግ አሊህን እንሇምናሇን፡፡ 

ወሰሊሙ  ዒሇይኩም ወራህመቱሊሂ ወበረካቱህ 
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አስፈሊጊ ምክሮች 
እናንተ ሐጃጆች ሆይ! አሊህ ( )ሏጅ ሇማዴረግ ስሊዯሊችሁ 

እናመሰግነዋሇን፡፡ከሁሊችንም በጎ ስራችንን እንዱቀበሌ 
ምንዲችንንም እጥፌ ዴርብ እንዱያዯርግሌን እንሇምነዋሇን፡፡ 

 እነዚህን ምክሮች ሇእናንተስንሇግስ የሁሊችንንም ሏጅ 
ተቀባይነት ያሇው (መብሩር)፣ዴካማችንን እና ስራችንን 
የተመሰገነ (መሽኩር)እንዱያዯርግሌንበአሊህ ሊይ ተስፊ 
ከማዴረግ ጋር ነው፡፡ 

1. የአሊህን ብቸኛ አምሊክነት (ተውሂዴ)፣ሇእርሱ 
ፌጹምመሆንን(ኢኽሊስ)"ሇጥሪው ምሊሽ መስጠትን" 
እርሱን መታዘዝን፣ ምንዲን ከርሱ መከጀሌን እና 
መሌዕክተኛው ሙሏመዴን () መታዘዝን መሰረት 
ባዯረገ የተባረከ ጉዞ ሊይ መሆችሁን አስታውሱ፤ ከወንጀሌ 
የራቀና ተቀባይነት ያሇው ሏጅ(አሌሏጀሌ-መብሩር) 
ምንዲው ጀነት ነውና፡፡ 

2. ሸይጣን በመካከሊችሁ ጥሊቻን እና ጭቅጭቅን እንዲያጭር 
ተጠንቀቁ፤ እርሱ (ውዴቀታችሁን የሚናፌቅ) አዴፊጭ 
ጠሊታችሁ ነውና፡፡ ስሇዚህ ሇአሊህ ብሊችሁ ተዋዯደ 
እንዱሁም ክርክርን እና ወንጀሌን ራቁ፡፡ የአሊህ 
መሌዕክተኛ () እንዱህ ማሇታቸውን እወቁ፦ 

() 

ትርጉሙም፦ «አንዲችሁ ሇራሱ የወዯዯውን ሇወንዴሙ 
እስካሌወዯዯ ዴረስ እምነቱ አሌተሟሊም።» (ቡኻሪ እና ሙ ስሉም 
ዘግበውታሌ) 
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3. በአጠቃሊይ የሀይማኖታችሁም ይሁን የሏጃችሁ ጉዲይ 
በእውቀት ሊይ የተመሰረተ እንዱሆን ግር የሚሊችሁን 
ጉዲይ የእውቀት ባሇቤቶችን(አሉሞችን) ጠይቁ፤ አሊህ ( ) 

እንዱህብሎሌና፡- 

٤٣: النحلچڀڀڀڀٺٺٺٺٹٹچ

ትርጉሙም፦ «…የማታውቁም ብትኾኑ የዕውቀትን 
ባሇቤቶች ጠይቁ።» {አሌ-ነህሌ ፡43} 

የአሊህ መሌእክተኛም እንዱህ ብሇዋሌ፡- 

 

ትርጉሙም፦ «አሊህ መሌካም የሻሇትን ሰው እምነቱን 
(ዱኑን) እንዱገነዘብ ያዯርገዋሌ»(ቡኻሪ እና ሙስሉም የዘገቡት)

4. አሊህ ( ) ግዳታዎችን (ፇርድችን) እንዯጻፇብን እና በበጎ 

ፌቃዯኝነት የምንፇጽማቸውን(ሱናዋችን)እንዯዯነገገሌን 
ሁለ ግዳታዎቹን (በሰንካሊ ምክንያቶች) ካሌተወጡ ሰዎች 
ሱናዎችን እንዯማይቀበሌ እወቁ፡፡ አንዲንዴ ሐጃጆች 
ይህንን እውነታ ባሇመገንዘብ  ሇምሳላ ሏጀረሌ-አስወዴን1 

                                                           
1 ሏጀረሌ አስወዴ፦ ማሇት ወዯ ካዕባው በር ሇዞረ ሰው በስተግራ 

የሚገኘው ማዕዘን ሊይ የሚገኝ ዴንጋይ ነው። ይህን ዴንጋይ መሳም 
ወይም መንካት አሌያም በርሱ ትይዩ ሲሆኑ በእጅ ምሌክት ማሳየት 
የመሌእክተኛውን () አራያነት መከተሌ ሲሆን ከዚያ ውጭ ይህ 
ዴንጋይ የማይጠቅም የማይጎዲ መሆኑ ሉዘነጋ አይገባም። ሇዚህም ነው 
የመሌእክተኛው ባሌዯረባ ዐመር (ረ.ዒ) እንዱህ ነበር ያለት « ነብዩ () 
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ሇመሳም በጠዋፌ ሊይ ረምሌ1 ሇማዴረግ፣ ከመቃመ 
ኢብራሂም2 ኋሊ ሇመስገዴ ወይም የዘምዘምን ውሀ 
ሇመጠጣት እና መሰሌ ሱናዎችን ተግባራዊ ሇማዴረግ 
ሲለ በከፌተኛ ሁኔታ ምዕመናንወንድችንና ሴቶችን 
በመግፊትና በማጨናነቅ ሲያስቸግሩ ይስተዋሊለ፡፡ 
ምዕመናን ማስቸገር የተከሇከሇ ነው፡፡ ታዱያ እንዳት 
ሱናን ሇመተግበር ስንሌ ክሌክሌን እንፇፅማሇን? ስሇዚህ 
እናንተ ሁጃጆች ሆይ! አሊህ ይዘንሊችሁ 
ከፉሊችሁከፉሊችሁን ከማስቸገር ይቆጠብ፡፡ አሊህ መሌካም 
ምንዲችሁን ይፅፌሊችኋሌ እጥፌ ዴርብም ያዯርግሊችኋሌ፡፡ 

ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ላልች ጉዲዮችን ይበሌጥ 
ግሌጽ ሇማዴረግ፦ 

ሀ.በመስጂዯሌ-ሀራምም ይሁን በላሊ ቦታ በማነኛውም 
ሁኔታአንዴ ሙስሉም ወንዴ ከሴቶችጎንም ይሁን ኋሊ 
አሇመስገዴ እስከቻሇ ዴረስ ሉሰግዴ አይገባውም፡፡በአንጻሩም 
ሴቶች ከወንድች ኋሊ ሉሰግደ ይገባሌ፡፡ 

ሇ.በሀረም መተሊሇፉያ መንገድችም ይሁን በሮች ሊይ ሰሊትን 
መስገዴ አይገባም፤ ምክንያቱም ይህ ራሳችንናየሚተሊሊፈ 
ሰዎችን ማስቸገር ነውና። 

                                                                                                       
ሲስሙህ ባሊይ ኖሮ አሌሰማህም ነበር የማትጠቅም የማትጎዲ ዴንጋይ 
ነህ።» 

1 ረመል፦ ማሇት እርምጃን ከማቅረብ ጋር መፍጠን ሲሆን ሐጅና ዑምራን አጣምረው 
ሇሚፈጽሙ በመግቢያ ጠዋፍ (ጠዋፈል ቁዱም) ላይ እንዲሁም  ዑምራን ሇሚያደርጉ 
ከጠዋፋቸው የመጀመሪያዎቹ ሶስት ዙሮች ላይ በቻ የሚፈጽሙት ተግባር ነው። 

2 መቃመ ኢብራሂም፦ ማሇት ነብዩላህ ኢብራሂም (ዓ.ሰ) ከልጃቸው ኢስማዒል ጋር 
በመሆን ካዕባን በገነቡበት ወቅት ሇመቆሚያ የተጠቀሙበት እና የእግራቸው ፋና ያረፈበት 
ድንጋይ ነው።   
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ሏ.በሰዎች ሊይ ጉዲትን እንዱሁም ችግርን የሚያስከትሌ 
ከመሆኑ አንፃር መጨናነቅ በሚኖርበት ወቅት በካዕባ ዙሪያ 
በመቀመጥ በአቅራቢያው በመስገዴ ሑጅር1 ወይም መቃመ 
ኢብራሂም ጋር በመቆም ጠዋፌ የሚያዯርጉ ሰዎችን 
ማስተጓጎሌ አይፇቀዴም፡፡  

መ.ሏጀረሌ-አስወዴን መሳም ሱና ሲሆን የአንዴን ሙስሉም 
ግሇሰብ ክብር መጠበቅ ዯግሞ ግዳታ (ፇርዴ) ነው፡፡ስሇዚህ 
ሱናን ተግባራዊ ሇማዴረግ ስትሌ ግዳታህን ሳትወጣ 
እንዲትቀር በሰዎች መካከሌ መጨናነቅ በሚከሰትብት ወቅት 
ወዯ እሱ እጅህን አንስተህ ማመሊከትህ እንዱሁም “አሊሁ 
አክበር” ማሇትህ ይበቃሀሌ፡፡ ከጠዋፌ በምትወጣበት 
ጊዜርህራሄናእርጋታበተሊበሰ መሌኩ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 

ሰ.ጠዋፌ ሊይ ሊሇ ሰው በሩክነሌ-የማኒ2 ትይዩ ሲሆን ሱናው 
“ቢስሚሊህ አሊሁ አክበር” ከማሇት ጋር  እርሱን በቀኝ እጁ 
መንካቱ ቢሆንም መሳሙ ግን አሌተዯነገገም፡፡ ሇመንካት 
ሳይችሌ ቢቀርም እጁን በማንሳት ምሌክት ሳያሳይ 
እንዱሁም ‹‹አሊሁ አክበር›› ሳይሌ ጠዋፈን ይቀጥሊሌ፡፡ 
ምክንያቱም (በዚህ አይነቱ ሁኔታ ሊይ)ይህን አይነቱን 
ዴርጊት መፇጸምን በተመሇከተ ከመሌዕክተኛው () 
በትክክሇኛ ሰነዴ የተዘገበ ምንም አይነት አስተምህሮ የላሇ 
በመሆኑ ነው፡፡ ጠዋፌ ሊይ በሩክነሌ-የማኒ እና በሏጀረሌ-
አስወዴ መካከሌ በሚሆንበትም ወቅት  

                                                           
1 ሒጅር፦ ማሇት ከመልዕክተኛው (ملسو هيلع هللا ىلص) መላክ ጥቂት አመታት በፊት ካዕባ በጎርፍ 

ተጠቅቶ የነበረ ከመሆኑ አንጻር ዓረቦች በተሇይም ቁረይሾች መልሶ ሇመገንባት ተገደው ነበር፤ 
ሆኖም ቤቱን የሚገነቡበት ከተፈቀዱ (ከሀላል) የገቢ ምንጮች የተገኘው ገንዘብ በማሇቁ 
በአንድ በኩል የቀድሞ መሰረቱን ሇማሳውቅ በሚያስችል መልኩ የግማሽ ክብ ቅርጽ ይዞ 
በጅምር የቀረው ግንባታ ነው። 

2 ሩክነል የማኒ፦ ማሇት ፊቱን ወደ ካዕባ አዙሮ ሇቆመ ሰው ሐጀረል አስወድ ካሇበት 
ማዕዘን በስተግራ የሚታየው ማዕዘን ነው። 
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“ረበና አቲና ፉደንያ ሀሰነተን ወፉሌ አኺረቲ ሏሰነተን 
ወቂና ዒዛበ-ንናር” ማሇቱ ይወዯዴሇታሌ። 

ትርጉሙም፡-«…ጌታችን ሆይ! በምዴረ ዒሇም ዯግን ነገር 
(ጸጋን) በመጨረሻይቱም አገር ዯግን ነገር (ገነትን) ስጠን፤ 
የእሳትንም ቅጣት ጠብቀን…»{አሌ-በቀራ፡201} 

- በመጨረሻም ዘወትር ቁርዒንና ሀዱስን ተግባራዊ 
በማዴረግ ሊይ ሁለንም አዯራ እንሊሇን፡፡አሊህ ( ) 

እንዱህ ይሊሌ፡- 

: آل عمرانچییییجئحئٹٹچ

١٣٢

ትርጉሙም፡- «ይታዘንሊችሁም ዘንዴ አሊህንና 
መሌክተኛውን ታዘዙ።»{አሉ-ዑምራን ፡132} 

ኢስሊምን የሚያበሊሹ ነገሮች 
- አንተ ሙስሉም ወንዴም ሆይ! እጅግ በጣም ብዙኢስሊምን 

የሚያበሊሹ ነገሮች እንዲለ ሌታውቅ ይገባሀሌ፡፡ ብዙ ጊዜ 
የሚከሰቱት አስር ያህለ ሲሆኑ ሌትጠነቀቃቸው ይገባሌ፡፡ 
እነርሱም፡- 

አንዯኛ፦ በአምሌኮ ሊይ ከአሊህ ጋር ላሊን ማጋራት፡፡ አሊህ 
 እንዱህ ይሊሌ፡- 
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ڎڌچچچچڇڇڇڇڍڍڌٹٹچ

٧٢: المائدةچڎڈڈژ  

ትርጉሙም፡-«…እነሆ!በአሊህ የሚያጋራ ሰው አሊህ በርሱ 
ሊይ ገነትን(ጀነትን) በእርግጥ እርም አዯረገ። መኖሪያውም 
እሳት ናት። ሇበዲዮችም ምንም ረዲቶች የሎቸውም።» {አሌ-ማኢዲ 
፡72} 

እዚህ አይነቱ ማጋራት ውስጥ ከሚካተቱ ነገሮች መካከሌ 
ሙታንን መሇመን፣ከጭንቅ አውጡኝ (ዴረሱሌኝ)ማሇት፣
ሇእነርሱ መሳሌ እና ማረዴ ናቸው፡፡ 

ሁሇተኛ፦ አንዴ ሰው በእርሱና በአሊህ መካከሌ 
(ከፌጡራን)የሚማፀናቸውን፣ አማሌደኝ የሚሊቸውን እና 
የሚመካባቸውን አማካይ ካዯረገ በዐሇማዎች ሙለ ስምምነት 
(ኢጅማዕ) መሰረት ከኢስሊም ይወጣሌ፡፡ 

ሶስተኛ፦ ከአሊህ ውጪ ላሊን የሚያመሌኩ ወገኖች 
(ሙሽሪኮች) ከሀዱያን (ካፉሮች) መሆናቸውን ያሊመነ ወይም 
የተጠራጠረ አሌያም አካሄዲቸው ትክክሌ ነው ያሇ ሰው 
ከኢስሊም ወጥቷሌ፡፡ 

አራተኛ፦ ከነብዩ () መመሪያ ውጪ ላሊን መመሪያ 
ይበሌጥ የተሟሊ መሆኑንወይም ከእርሳቸው ፌርዴ ይሌቅ 
የላልች ፌርዴ የተሻሇ እንዯሆነ ያመነ ሰው  ከሀዱ ነው፡፡ 
እዚህ ውስጥከሚካተቱ ላልች ነጥቦች መካከሌ፦ 

ሀ. የተሇያዩ ሰዎች የዯነገጓቸው ሕግጋት እና የቀረጿቸው 
ስርዒቶች ከ ኢስሊማዊው የሸሪዒ ዴርጋጌዎች እና 
ስርዒቶችየተሻለ ናቸው ብል ማመን፣ 
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* ወይም ኢስሊማዊው ስርዒት (ከተሇያዩ ነገሮች አንፃር) 
በሀያ አንዯኛው ክፌሇ ዘመን ተግባራዊ ሉሆን 
አይችሌም ብል ማመን፣ 

* ወይም ሇሙስሉሞች ኋሊቀርነት ምክንያቱ ኢስሊም ነው 
ብል ማመን፣ 

* አሌያም ኢስሊም በግሇሰብ እና በጌታው መካከሌ ባሇ 
ግንኙነት ሊይ የተገዯበስሇሆነ ላልች የሕይወት 
መስኮችን የሚመሇከት አይዯሇም ብል ማመን፡፡ 

ሇ.(እጅን ሉያስቆርጥ በሚችሌ ስርቆት ሊይ የተገኘን ሰው) 
እጅን እንዯ መቁረጥ ወይም ከጋብቻ በኋሊ ዝሙት ሊይ 
የወዯቀን ሰው በዴንጋይ መውገር ያለ ኢስሊማዊ የቅጣት 
ህግጋትን (ሉፇፅሙ በሚችለባቸው አገራት)ተግባራዊ 
ማዴረግ ካሇንበት ዘመን ጋር የሚሄዴ አይዯሇም ብል 
መናገር፡፡ 

ሏ. ሸሪዒዊ በሆኑ ማህበራዊ ግንኝነቶች(ሙዒመሊት) 
ወይም የቅጣት ህግጋት አሌያም ከዚያ ውጭ በሆኑ 
ጉዲዮች አሊህ ካወረዯው ሕግ ውጭ በላሊ መፌረዴ 
ይቻሊሌ ብል ማመን፡፡ ምንም እንኳ ግሇሰቡ እነዚያን 
(አሊህ ካወረዯው ውጭ ያለ ሕግጋት) ከሸሪዒዊው ፌርዴ 
ይሻሊለ ባይሌም (ይህ እምነቱ) ክህዯት ውስጥ ይከተዋሌ፡፡ 
ምክንያቱም በሁለም ዐሇማዎች ስምምነት (ኢጅማዕ) 
መሰረት ግሇሰቡ ይህንን በማመኑ አሊህ እርም 
ያዯረጋቸውን ይፇቀዲለ እንዲሇ ነውና የሚቆጠረው፡፡ አሊህ 
እርም ያዯረጋቸውን እንዯ ዝሙት፣አስካሪ ነገሮችን 
መውሰዴ፣ ወሇዴን መጠቃቀም እና ከሸሪዒ ውጭ 
ባሇመፌረዴ ያለበኢስሊም እርምነታቸው ግሌፅ የሆኑ 
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ጉዲዮች ይፇቀዲለ ብል ያመነ በአጠቃሇይ የሙስሉሞች 
ስምምነት (ኢጅማዕ)መሰረት ካፉር ነው፡፡  

አምስተኛ፦መሌዕክተኛው () ከአሊህ ይዘው ካመጡት 
መሌዕክት ቅንጣት ታክሌ አንኳ ብትሆን ከዴንጋጌነቱ አንፃር 
የጠሊ ሰው ቢሰራበትም ከኢስሊም ይወጣሌ፡፡ ይህ የአሊህ ቃሌ 
እንዯሚከተሇው ይገሌፀዋሌ፡- 

٩: محمدچېېىىائائەئەئوئٹٹچ

ትርጉሙም፦ «ይህ እነርሱ አሊህ ያወረዯውን ስሇጠለ ነው፡፡ 
ስሇዚህ ሥራዎቻቸውን አበሊሸባቸው፡፡» {ሙህመዴ ፡9} 

ስዴስተኛ፦በአሊህ ወይም በመፀሀፈ፣ በመሌዕክተኛው () 
አሌያም ከአሊህ ዱን መገሇጫዎች በአንደየተሳሇቀ (ያሊገጠ) 
በእርግጥ ከኢስሊም ወጥቷሌ፡፡ ይህም አሊህ ( ) እንዱህ 

ስሊሇ ነው፡- 

ژڑڑککککگٹٹچ

 ٦٦ – ٦٥: التوبتچ گگگڳڳ

ትርጉሙም፦ «…በአሊህና በአንቀጾቹ፣ በመሌክተኛውም 
ታሊግጡ ነበራችሁን?» በሊቸው። አታመካኙ፣ ካመናችሁም 
በኋሊ በእርግጥ ካዲችሁ።…» {አተውባህ ፡65-66} 

ሰባተኛ፦ዴግምት መስራት ወይም ማሰራት ከዚሁ 
የሚካተተው "ሰርፌ" በመባሌ የሚታወቀው እና አንዴ 
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ግሇሰብ ሇሚስቱ ያሇውን ፌቅር አስረስቶ እንዱጠሊት 
ማዴረግን መሰረት ያዯረገ ተግባር ነው፡፡ በአንፃሩም "አሌ-
ዏጥፌ" (መስተፊቅር) በመባሌ የሚታወቀው እና ሰይጣናዊ 
በሆነ መንገዴ አንዴን ሰው የማይወዯውን እና 
የማይፇሌገውን ነገር እንዱወዯውና እና እንዱፇሇገው 
የማዴረግ ተግባር እዚሁ ውስጥ የሚጠቃሇሌ ይሆናሌ፡፡ 
በዚህ አይነቱ ስራ የተሰማራ አሌያም ዴርጊቱን የወዯዯው 
ሰው በእርግጥ ከኢስሊም ወጥቷሌ፡፡ ይህም ቀጣዩን የአሊህ 
ንግግር መሠረት ያዯረገ ነው፡- 

ڤڤڤڤڦڦڦڦڄٹٹچ

١٠٢: البقرةچ ڄڄ

ትርጉሙም:- «…«እኛ መፇተኛ ነንና አትካዴ» እስከሚለም 
ዴረስ አንዴንም አያስተምሩም። …» {አሌ-በቀራ፡102} ማሇት ነው። 

ስምንተኛ፦ በሙስሉሞች ሊይ (የበሊይነትን 
እንዱያገኙ)አጋሪዎችን (ከሀዱያንን)  መርዲትና መተባበር። 
አሊህ ( ) አንዱህ ይሊሌ፡- 

ٿٹٹٹٿٺٺٺٿٿٹٹچ

٥١: المائدةچ ٹڤڤ

ትርጉሙም፡- «…ከናንተም ውስጥ ረዲቶች የሚያዯርጋቸው 
ሰው እርሱ ከነርሱ ነው። አሊህ (ከሀዱያንን ረዲት እና ወዲጅ 
አዴርገው የሚይዙ) አመጸኞችን ህዝቦች አያቀናም።» {አሌ-ማኢዲ 
፡51} 
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ዘጠነኛ፦ አንዲንዴ ሰዎች ከመሌዕክተኛው ሙሏመዴ () 
ሸሪዒ ስርዒት  ውጪ መሆን ይፇቀዴሊቸዋሌ ብል ያመነ 
ሰው ካፉር ነው፡፡  አሊህ ( ) እንዱህ ብሎሌና፡- 

ڦڦڦڄڄڄڄڃڃٹٹچ

٨٥: آل عمرانچڃڃچچچ  

ትርጉሙም፡- «ከኢስሊም ላሊ ሃይማኖትን የሚፇሌግ ሰው 
ፇጽሞ ከርሱ ተቀባይ የሇውም። እርሱም በመጨረሻይቱ 
ዒሇም ከከሳሪዎቹ ነው።» {አሉ-ዑምራን ፡85}ማሇት ነው። 

አስረኛ፦ ኢስሊምን አሌያም እርሱን በማወቅ እና ተግባራዊ 
በማዴረግ እንጂ ኢስሊም ሉረጋገጥ የማይችሌባቸውን 
አንኳር ጉዲዮች ሊሇመማር እንዱሁም ገቢራዊ ሊሇማዴረግ 
መሸሽ ከኢስሊም ያስወጣሌ፡፡ ይህም አሊህ ( ) እንዱህ ያሇ 

በመሆኑ ነው፡- 

ٿٹٿڀڀڀٺٺٺٺٿٿٹٹچ

٢٢: السجدةچٹٹٹ

ትርጉሙም፡- «በጌታውም አንቀጾች ከተገሰጸና ከዚያም 
ከተዋት (ችሊ ካሇ) ሰው ይበሌጥ በዯሇኛ ማነው? (የሇም)፤ 
እኛ ከተንኮሇኞቹ ተበቃዮች ነን፡፡»{አሰጅዲህ ፡22} 

٣: األحقافچۀہہہہھٹٹچ
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ትርጉሙም፡- «…እነዚያ የካደትም ከተስፇራሩት ነገር(ችሊ 
ብሇው)ዘዋሪዎች ናቸው፡፡»{አሌ-አሕቃፌ ፡3} 

- እነዚህን ኢስሊምን የሚያፇርሱ ነገሮች በተመሇከተ ተገድ 
ከሚፇፅማቸው ሰው ውጭ በቀሌዴ መሌኩ፣ ሆን ብል 
እና(አዯጋ ሉዯርስብኝ ይችሊሌ በሚሌ ተጨባጭ ያሌሆነ) 
ስጋትበሚፇፅማቸው መካከሌ ሌዩነት የሇም፡፡ 

-  የአሊህን አሳማሚ ቅጣት እና ቁጣ ከሚያስከትለ ነገሮች 
ሁለ በእርሱ እንጠበቃሇን፡፡ 

የሐጅን እና የዐምራን ስነ-ስርዓት 
እንዴት ትፈፅማሇህ? እንዴትስ 
የመሌዕክተኛውን () መስጂድ 

ትጎበኛሇህ? 
አንተ የተከበርክ ሙስሉም ሆይ! የሏጅ እና ዐምራ 

አፇፃፀም ሶስት ዒይነት ስነ-ስርአቶችያለት ሲሆን እነርሱም፡-
አተመቱዕ ፣ አሌ-ቂራን እና አሌ-ኢፌራዴበመባሌ ይታወቃለ፡፡ 

* አተመቱዕ፡- ማሇት በሏጅ  ወራት (ማሇትም ከሸዋሌ ወር 
መጀመሪያ አንስቶ እስከ የዙሌሂጃ ወር አስረኛ ቀን ጎህ 
መቅዯዴ ዴረስ ባለት ጊዜያት) ሇዐምራ ኒያ (ኢሕራም)1 

                                                           
1 ኢሕራም፦ ማሇት ሐጅ ወይም ዑምራ ስነ-ስርአት ውስጥ መግባትን መነየት ነው። 

አብዛኛው ማህበረሰብ ግን ኢሕራም በማሇት የሚጠራው ሇወንዶች በኢህራም የተነሳ 
ከሚከሇከለ ነገሮች መካከል አንዱ በሰውነት አካላት ልክ የተሰፉ ልብሶች ከመሆናቸው ጋር 
በማያያዝ ወንዶች ከታች ሇማሽረጥ ከላይ ሇማጣፋት የሚጠቀሟቸውን ሁሇት ብትን ጨርቆች 
ሆኖ እናገኘዋሇን። 
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በማዴረግ ዐምራን ጨርሶ (ወዯ መዯበኛ አኗኗር ከተመሇሰ 
በኋሊ) በዚያው አመት ዙሌሂጃ 8 ቀን (የወመ-አተርዊያ) 
ከመካ ወይም ከአቅራቢያዋ ሇሏጅ ኒያ (ኢሕራም) ማዴረግ 
ነው፡፡ 

* አሌ-ቂራን፡- ማሇት በሏጅ ወራት ዐምራንና ሏጅን 
በማጣመር በአንዴ ሊይ በመነየት (ኢሕራም) ማዴረግ ሲሆን 
(በዚህ የሏጅ እና የዐምራ ስርዒት ወዯ ሏጅ ሇገቡ ሰዎች) 
እስከ የእርደ ዕሇት (ዙሌሂጃ 10) በኢሕራም ሊይ መቆየት 
የግዴ ይሆናሌ፡፡ አሌያም (ቂራን ማሇት) በሏጅ ወራት 
ዐምራን ኒያ (ኢሕራም) አዴርጎ ከገቡ በኋሊ (የዐምራውን) 
ጠዋፌ1 ከመጀመር በፉት (በተሇያዩ ምክንያቶች) የሏጅ 
ኒያን በዐምራ ሊይ ማካተት ነው፡፡ 

* አሌ-ኢፌራዴ፡- ማሇት በሏጅ ወራት ከሚቃት2 ወይም 
መኖሪያው ከሚቃቱ ክሌልች ውስጥ ሇሆነ ሰው  
ከመኖሪያው፣ አሌያም (በተሇያዩ ምክንያቶች) በመካ 
ተቀማጭ የሆን ከመካ ሇሏጅ ብቻ ኒያ (ኢሕራም) ማዴረግ 

                                                           
1 ጠዋፌ፦ ማሇት በብቸኝነት ወዯ አሊህ መቃረብን በማሰብ እንዱሁም 

የነብያትን አርአያነት በመከተሌ አሊህን በማውሳት ወይም እርሱን 
በመማፀን አሌያም ቁርአንን በማንበብ ከሏጀረሌ አስወዴ ጀምሮ ካዕባን 
በስተግራ አዯርጎ በርሱ ዙርያ ሰባት ግዜ መዞር ነው። 

2 ሚቃት፦ ማሇት በጉዞው ሏጅን ወይም ዐምራን ሇሚያስብ ሰው 
በሏጅና ዐምራ ስርአቶች ውስጥ መግባቱን ሳይነይት ሉያሌፇው 
የማይገባ ክሌሌ ነው። እነዚህ ክሌልች (ሚቃቶች) አምስት ሲሆኑ 
አነርሱም፦ ዙሌ ሐሇይፊ፣ አሌ-ጁሕፊ፣ ቀርነሌ መናዚሌ፣ የሇምሇም እና 
ዛቱ ዑርቅ በመባሌ ይታወቃለ። የሀገራችንን ጨምሮ በዚህ አቅጣጫ 
ሇሚያሌፈ ሏጅና ዐምራ አዴራጊዎች የሇምሇም ሲዯርሱ ወይም በርሱ 
ትይዩ ሲሆኑ ኒያ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ። 
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ነው፡፡ ግሇሰቡ ሀዴዩ1 አብሮት ያሇ ከሆነ  እስከ (ዙሌሂጃ 
10) የእርደ እሇት በኢህራሙ ሊይ ሲቆይ ሀዴይ አብሮት 
ከላሇ ግን ነብዩ () ሀዴይ አብሮቸው ሳይኖር ሏጅን ኒያ 
(ኢሕራም) አዴርገው የመጡትን ሰሏቦችባዘዟቸው መሰረት 
ጠዋፌን፣ ሰዕይን እና ፀጉርን ማሳጠርን በመፇፀም ሏጁን 
ወዯ ዐምራ በመቀየር ሙተመቴዕ እንዱሆን ተዯንግጎሇታሌ፡
፡ በተመሳሳይ ሁኔታም ቂራንን ነይቶ የነበረሰው ሀዴይን 
ይዞ ካሌመጣ ቂራኑን ወዯ ዐምራ መቀየር ተዯንግጎሇታሌ፡፡ 

ሀዴይን ይዞ ሊሌተንቀሳቀሰ ሰው ከሶስቱ የሏጅ እና 
የዐምራ አፇፃፀም ስርዒቶች ተመቱዕ በሊጭ ነው፡፡ ምክንያቱም 
ነብዩ () በተመሳሳይ ሁኔታ ሊይ ይህንን እንዱፇፅሙ 
ባሌዯረቦቻቸውን አፅንኦት ሰጥተው አዘዋሌና፡፡ 

የዐምራ አፈፃፀም ስርዓት 
1. ወዯ ሚቃት በምትዯርስበት ጊዜ እራስህን ማፅዲት፣ 

መታጠብ እና ከኢሕራም ሌብስህ  ውጪ አካሌህን ሽቶ 
መቀባት ሱና ይሆንሌሀሌ፡፡ በመቀጠሌም የኢሕራም 
ሌብስህን ሽርጥና ኩታህን (ሽርጥህን በማሸረጥ ኩታህን 
በማጣፊት) ሌበስ።(የኢሕራም ሌብሶችህን 
በተመሇከተ)የተሻሇ የሚሆነው ሁሇቱም ነጭ መሆናቸው 
ነው፡፡ ሴት ሌጅን በተመሇከተ እስካሌተገሊሇጠች፣ 
ከወንድች እና ከካፉሮች ጋር በአሇባበስ እስካሌተመሳሰሇች 
የፇሇገችውን ሌብስ ትሇብሳሇች፡፡ ከዚህ በኋሊ ሇዐምራ 

                                                           
1 ሀዴይ፦ ማሇት ወዯ አሊህ ሇምቃረብ ከበግ ወይም ፌየሌ አሌያም 

ግመሌ እና በሬ መካከሌ በሏረም ክሌሌ የሚሰዋ እንስሳ ነው። 
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 لبيك عمرة

 

“ሇበይከ ዐምረተን” 

“ሇበይክ አሊሁመ ሇበይክ ሇበይከ ሊ ሸሪከ ሇከ ሇበይክ፣ 
ኢነሌሀምዯ ወኒዕመተ ሇከ ወሌሙሌክ ሊ ሸሪከ ሇክ” በማሇት 
ኒያ (ኢሕራም) ታዯርጋሇህ፡፡ 

ትርጉሙም፦ «አቤት አሊህ ሆይ!አሁንም አቤት የዐምራን 
ስርአት ሇመፇፀም(ተዘጋጅቻሌሁ)። አቤት አሊህ ሆይ! 
አሁንም አቤት ሇአንተ አጋር የሇህም። ምስጋና፣ፀጋና 
ንግስናም ሇአንተ ነው። አጋር የሇህም።» (ቡኻሪ እና ሙስሉም የዘገቡት) 

ከዚህ በሊይ የተጠቀሰውን (ተሌቢያን)1 በማሇት ሊይ ወንድች 
ዴምፃቸውን ከፌ ሲያዯርጉ ሴቶች ግን ዴምፃቸውን ከፌ 
አያዯርጉም፡፡ ኒያን ካዯረግክበት ሰዒት አንስቶም ተሌቢያውን 
ላልች ዚክሮችን እና አሊህን ምህረት መጠየቅን 
(እስቲግፊርን) ታበዛሇህ፡፡ 

2. መካ በምትዯርስበትም ወቅት ከሀጀረሌ-አስወዴ ጀምረህ 
“አሊሁ አክበር” በማሇት በካዕባ ዙሪያ ሰባት ዙር ጠዋፌ 

                                                           
1 ተሌቢያ፦ የሚሇው ቃሌ ጥሬ ትርጉም አቤት እሺ ማሇትን 

የሚያመሇክት ሲሆን በእዚህ አገባብ የተፇሇገው ሇአሊህ ትእዛዛት እና 
ጥሪዎች ምሊሽ ሇመስጠት መዘጋጀትን የሚያመሇክተው «ሇበይክ አሊሁም 
ሇበይክ…» የሚሇው ቃሌ ነው። 
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አዴርግ፡፡ በዚህም ወቅት አሊህን ማውሳት እንዱሁም 
ከተዯነገጉ የዚክር እና የደዒእ አይነቶች በፇሇግከው 
እርሱን መሇመን ትችሊሇህ፡፡ በሩክነሌ የማኒ እና በሀጀረሌ-
አስወዴ መካከሌ ስትሆን የሚከተሇውን ማሇትህ (ደዒእ 
ማዴረግህ) ሱንና ነው።  

 

“ረበና አቲና ፉደንያ ሀሰነተን ወፉሌ አኺረቲ ሏሰነተን 
ወቂና ዒዛበ-ንናር”  

ትርጉሙም፡- «ጌታችን ሆይ! በምዴረ ዒሇም ዯግን ነገር 
(ጸጋን) በመጨረሻይቱም አገር ዯግን ነገር (ገነትን) ስጠን፤ 
የእሳትንም ቅጣት ጠብቀን» {አሌ-በቀራ፡201} 

ከዚህ በኋሊ ከተመቸ እርቀት ሊይ ብትሆን እንኳ ከመቃመ-
ኢብራሂም ኋሊ፣ካሌሆነም በመስጂደውስጥ በማንኛውም 
ስፌራ (ሁሇት ረከዒ) ትሰግዲሇህ፡፡ 

በዚህኛው ጠዋፌ ሇወንዴ ሌጅ ኢዴጢባዕ (ማሇትም 
የኩታውን መሀሌ በቀኝ እጁ ብብት ስር፤ ጫፍቹን ዯግሞ 
በማጣፊት ግራ ትከሻው ሊይ ማዴረግ) እንዱሁም በጠዋፈ 
የመጀመሪያ ሦስት ዙሮች ሊይ ብቻ ረምሌ (እርምጃን 
ከማቀራረብ ጋር መፌጠን) ሱንና ነው፡፡ 

3. በመቀጠሌም ወዯ ሰፈ ኮረብታ በመሄዴ (ወዯርሱ 
ስትቀርብ) ይህንን የአሊህ ቃሌ አንብብ፦ 
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ڑڑککککژڌڎڎڈڈژٹٹچ

چ ڳڳڱڱڱڱںںڳگگگگڳ
١٥٨: البقرة

ትርጉሙም፡- «ሶፊና መርዋ ከአሊህ(ትዕዛዝ መፇጸሚያ) 
ምሌክቶች ናቸው፡፡ ቤቱን (ካዕባን) በሏጅ ወይም በዐምራህ 
ሥራ የጎበኘ (ያቀዯ) ሰው በሁሇቱ (መካከሌ) በመመሊሇሱ 
በርሱ ሊይ ኃጢአት የሇበትም፡፡ መሌካምንም ሥራ 
በፇቃዯኛነት የሠራ ሰው (አሊህ ይመነዲዋሌ)፤ አሊህ 
አመስጋኝ(የባሮቹንም ስራ)ዏዋቂ ነውና፡፡» {አሌ-በቀራ፡158} 

በሊዩም ሊይ ወጥተህ ወዯ ካዕባ አቅጣጫ በመዞር ሶስት ጊዜ 
“አሌህምደሉሊህ አሊሁ አክበር” በማሇት አሊህን ከማመስገን 
ጋር አሌቀው፣ ደዒዕም የሚያዯርግ ሰው እጁን 
እንዯሚያነሳው እጅህን ከፌ አዴርገህ ሶስት ጊዜ 

 

“ሊ ኢሊሀ ኢሇሎህ ወህዯሁ ሊ ሸሪከ ሇሁ፤ ሇሁሌ ሙለኩ 
ወሇሁሌ ሀምደ ወሁወ አሊኩለ ሸይኢ ቀዱር”“ሊ ኢሊሀ 
ኢሇሎህ ወህዯሁ አንጀዘ ወዕዯሁ ወነሰረ ዏብዯሁ ወሀዘመሌ 
አህዛበ ወህዯሁ” በሌ። 

ትርጉሙም፦ « ከአሊህ ላሊ አምሌኮ የሚግባው አምሊክ 
የሇም። አንዴ ነው አጋርም የሇውም። ንግስና ሇእርሱ የተገባ 
ነው። ምስጋናም ሇእርሱ የተገባ ነው። እርሱ በሁለ ነገር 
ሊይ ቻይ ነው። ከአሊህ ላሊ አምሌኮ የሚገባው አምሊክ 
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የሇም። ቃሌኪዲኑን ሞሌቷሌ። ባሪያውንረዴቷሌ።

የተሰበሰበውንም የጠሊት ጦር ሇብቻው አንኮታኩቷሌ።» 
[ሙስሉም የዘገቡት] 

ይህን ከማሇትህም ጋር በየመሃለ አሊህን መማፀንህ 
ደዏእህንም ሶስት ሶስት ግዜ ዯጋግመህ ማዴረግህ ሱንና 
ነው፡፡ ከዚህ በሊይ ከተጠቀሱት ዚክሮች የተወሰኑትን ብቻ 
ብትሌም ችግር የሇውም፡፡ 

* ከዚያም ከሰፊ በመውረዴ የዐምራህን ሰዕይ1 ሰባት ግዜ 
በሰፊና መርዋ መካከሌ አዴርግ፡፡ በሁሇቱ አረንጓዳ 
ምሌክቶች መካከሌ ስትሆን የቻሌከውን ያክሌ 
ትፇጥናሇህ(ትሮጣሇህ)፡፡ ከምሌክቶቹ በፉት በተሇመዯው 
እርምጃህ ትራመዴ እንዯነበረው ሁለከምሌክቶቹም በኋሊ 
በተሇመዯው እርምጃህ(ሰዕይህን)ቀጥሇህ መርዋ ሊይ 
ትወጣሇህ፤ አሊህን ታመሰግናሇህ ሌክ ሰፊ ሊይ የፇፀምከውን 
ዴርጊት ትፇፅማሇህ፡፡ 

* ሇጠዋፌ እና ሰዕይ የተሇየ እንዱሁም ግዳታ የሆነ ዚክር 
የላሇ ሲሆን  ይሌቁኑ ጠዋፈን እና ሰዕዩን የሚፇጽመው 
ግሇሰብ ከነብዩ () በትክክሇኛ ሰነዴ ሇተዘገቡት ዚክሮች 
እና ደዒዋች ትኩረት ከመስጠት ጋር ከዚክር እና ደዒዕ 
አሌያም ቁርዒንን ከማንበብ የገራሇትን ይፇፅማሌ፡፡  

4. ሰዕይህን በተሟሊ መሌኩ ከጨረስክፀጉርህን ተሊጨው 
ወይም አሳጥረው ሆኖም ሙተመተዕ ከሆንክ መሊጨትህን 

                                                           
1 ሰዕይ፦ ማሇት በሰፊና መርዋ ኮረብታዎች መካከሌ ወዯ አሊህ 

ሇመቃረብ እርሱን እያወሱ፣ እየተማፀኑና እያመሰገኑ የሚከናወን የሰባት 
ግዜ ምሌሌስ ነው። 
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ከሏጅ ተሀለሌ1 ሇምታዯርግበት ወቅት አቆይተኸው 
ሇአሁኑ ፀጉርህን ማሳጠርህ በሊጭ ነው፡፡ በዚህ ተግባርህ 
ዐምራህ የተሟሊ ይሆናሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ (ሙተመቲዕ 
ከሆንክ ነው ) በኢሕራም የተነሳ የተከሇከሌካቸው ነገሮች 
(መሕዙራቱሌ-ኢሕራም) ሁለ ይፇቀደሌሃሌ። 

* በተጨማሪም ሙተመተዕ ወይም ቃሪን ከሆንክ አንዴ በግ 
(ፌየሌ) በግሌህአሌያም ከግመሌ እና በሬ አንደን ሇሰባት 
በእርደ ዕሇት (ከዚያም በኋሊ ባለ ሶስት ተከታታይ ቀናት) 
ማረዴ ግዳታ ሲሆንብህ ይህንን ማዴረግ ካሌቻሌክ አስር 
ቀን (ሶስቱን በሏጅ ሊይ ሰባቱን ወዯ ቤተሰቦችህ ስትመሇስ) 
መፆም ግዳታ ይሆንብሀሌ፡፡ 

* እዚህ ሊይ ሶስቱ (የፆም) ቀናት ከዒረፊ ዕሇት(ዙሌሑጃ 9) 
በፉት ያለት ቀናት ቢሆኑ የተሻሇሲሆን ነገር ግን ከዑዴ 
በኋሊ ባለት ሶስት ቀናት(አያሙ አተሽሪቅ) ብትጾምም 
ችግር የሇውም፡፡ 

የሐጅ አፈፃፀም ስርዓት 
1. “ሙፌሪዴ” ከሆንክ (ሏጅን ብቻ ከሆነ የምታዯርገው) 

ወይም ሏጅና ዐምራን በማጣመር የምትፇፅም 
“ቃሪን”ከሆንክ አንተ በምታሌፌበት መንገዴ ካሇው 
“ሚቃት” (ኢሕራም የማዴረጊያ ቦታ) ኢሕራም (ኒያ) 
አዴርግ፡፡ 

                                                           
1 ተሀለሌ፦ የሚሇው ቃሌ ጥሬ ትርጉም መፇታት የሚሌ ሲሆን በዚህ 

አገባብ የሚፇሇገው በኢሕራም የተነስ ተከሌክሇው የነበሩ ነገሮች 
መፇቀዲቸውን ነው። 
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 ኢሕራም ከማዴረጊያው ስፌራ “ሚቃት” (ወዯ መካ) 
አሌፍ በሚገኝ ስፌራ ያሇህ እንዯሆነ ከአሇህበት ቦታ 
ከሶስቱ የሏጅ እና ዐምራ አፇፃፀም ስርኣቶች አንተ 
በፇሇግከው ኢሕራም አዴርግ፡፡ 

 “ሙተመቲዕ”(በሏጅ ወራት ዐምራን አዴርጎ ካጠናቀቀ 
በኋሊ ሏጅን የሚያዯርግ) ከሆንክ ሇዐምራ አንተ 
የምታሌፌበት መንገዴ ሊይ ካሇው ሚቃት ሇሏጅ ዯግሞ 
ዙሌሑጃ ስምንት ቀን (የውመ አተርዊያ) ካሇህበት ቦታ 
ኢሕራም (ኒያ) አዴርግ፡፡ ሁኔታዎች ከተመቻቹሌህ 
ታጠብ፣ሽቶም (ሰውነትህን ብቻ) ተቀባ ቀጥልም 
የኢሕራም ሌብሱን (ሽርጥና ኩታውን) ሌበስ። ከዚያም 
“ሇበይከ ሏጀን፤ሇበይከ አሊሁመ ሇበይክ፤ሇበይከ ሊ ሸሪከ 
ሇከ ሇበይክ፤ ኢነሌሏምዯ ወኒዕመተ ሇከ ወሌሙሌክ 
ሊሸሪከ ሇክ” በሌ፡፡  

2. በመቀጠሌም ወዯ ሚና በመሄዴ የዙህር፣የዏስር፣
የመግሪብ፣የኢሻዕ እና የፇጅር ሰሊቶችን በወቅታቸው 
(ጀምዕ ሳታዯርግ) ባሇ አራት ረከዒ የሆኑትን ሁሇት ሁሇት 
ረከዒ (ቀስር) በማዴረግ ስገዴ፡፡ 

3. ከዙሌሑጃ የዘጠነኛው ቀን ፀሏይ ከወጣች በኋሊ በእርጋታ 
ወዯ ዒረፊ ተጓዝ፡፡ (በተሇይም) በዚህ ወቅት ሏጅ 
ሇማዴረግ የመጡወንዴሞችህን ከማስቸገር ተጠንቀቅ፡፡ 
በዚያው በዒረፊ ምዴር የዙህርና የዏስር ሰሊትን በዙህር 
ሰሊት ወቅት (ወዯ ሁሇት ሁሇት ረከዒ) በማሳጠር በአንዴ 
አዛን እና ሁሇት ኢቃማዎች ስገዴ፡፡ 
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 በዒረፊ ክሌሌ ውስጥ መሆንህን አረጋግጥ የዒረፊ ምዴር 
ሁለ1 መቆሚያ (መውቂፌ) ነውና፡፡ እንዱሁም 
የመሌዕክተኛውን ሙስጠፊ () አርአያነት በመከተሌ  
አሊህን ማወዯስን (ዚክርን) እና ወዯ ቂብሊ አቅጣጫ 
በመዞር እጆችህን በማንሳትደዒእ ማዴረግን አብዛ፡፡ 
(በዚም ሁኔታህ) ፀሏይ እስክትጠሌቅ በዏረፊ ክሌሌ ቆይ፡
፡ 

4. ፀሏይ ስትጠሌቅ በሰከነ እና እርጋታ በተሞሊበት ሁኔታ 
ተሌቢያን እያዯረግክ ወዯ ሙዝዯሉፊ ሂዴ፡፡ ሙስሉም 
ወንዴሞችህን (በመግፊት እና በመሳሰለት) አታስቸግር።
ሙዝዯሉፊም ስትዯርስ መግሪብ እና ዑሻእን በአንዴ ወቅት 
(አራት ረከዒ የሆነውን) ወዯ ሁሇት ረከዒ በማሳጠር ስገዴ፡
፡ ከዚህ በኋሊ ፇጅር እስክትሰግዴ እና የፀሏይ መውጫ 
እስኪቃረብ (ጨሇማው ተወግድ ሰዎች መተያየት 
እስኪጀምሩ) በዚያ ትቆሇህ፡፡ የፇጅር ሰሊትን ከሰገዴክ በኋሊ 
የነብዩን () አርአያነት በመከተሌ፣ ወዯ ቂብሊ አቅጣጫ 
በመዞርና እጆችህን ወዯ ሊይ በማንሳት ደዒእ እና ዚክር 
አብዛ፡፡ 

5. ፀሏይ ከመውጣቷም በፉት ተሌቢያ እያዯረከግክ ወዯ ሚና 
መጓዝ ጀምር፡፡ ነገር ግን ሏጅ አዴራጊው ከሴቶች፣ 
ከሕፃናት ፣ ከአካሌ ጉዲተኞች፣ ከአቅመ ዯካሞች2 በመሆኑ 
(ኋሊ ሉከሰት የሚችሇውን መጨናነቅ የማይቋቋምበት 
ምክንያት ያሇው ከሆነ) ከሇሉቱ አጋማሽ በኋሊ ወዯ ሚና 

                                                           
1 የኡርናህ ሽለቆ ሲቀር 
2 ወይም ሇአቅመ ደካሞች እንክብካቤ የሚያዯርግ  
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ቢጓዝ ችግር የሇውም፡፡ ጀምረቱሌ-ዒቀባ1 ሊይ ሇመወርወር 
ሰባት ጠጠሮችን ብቻ ያዝ፡፡ ከዚህ ቀን ውጪ 
ሇምታዯርጋቸው የጠጠር ውርወራዎች ጠጠሮቹን ከሚና 
ትሇቅማሇህ (ሆኖም) ሇዚህ ቀንም ቢሆን ጠጠሮቹን ከሚና 
መሌቀምህ ችግር የሇውም፡፡ 

6. ሚና ስትዯርስ የሚከተለትን ተግባራዊ አዴርግ፦ 

 ከመካ ይበሌጥ ቅርብ በሆነችው ጀምረቱሌ-ዒቅባ ሊይ 
እያንዲንደን ጠጠር“አሊሁ አክበር” እያሌክ በተከታታይ 
ሰባት ጠጠሮችን ወርውር፡፡ 

 ሇማረዴ የምትገዯዴ(ሙተመቲዕ ወይም ቃሪን) ከሆንክ 
ሀዴይህን እረዴ። ከእርሱም ብሊዴሆችንም አብሊ፡፡ 

 ፀጉርህን ተሊጭ ወይንም አሳጥር። ሆኖም በዚህ ወቅት 
መሊጨቱ የተሻሇ ነው፡፡ ሴት ሌጅ ግን የጣት አንጓ ያህሌ 
ታሳጥራሇች፡፡ 

 ከዚህ በሊይ የተጠቀሰው ቅዯም ተከተሌ የተሻሇ እና 
በሊጭነት ያሇው ሲሆን አንደን ከላሊኛው ብታስቀዴምም 
ችግር የሇውም፡፡ 

 ጀምረቱሌ-ዒቅባ ሊይ ጠጠሮችን ከወረወርክ እና ፀጉርህን 
ከተሊጨህ ወይንም ካሳጠርክ የመጀመሪያውን ተሀለሌ 
አስገኝተሀሌና ከዚህ በኋሊ በኢሕራም የተነሳ 
የተከሇከሌካቸውን የሌብስ ዒይነቶችንመሌበስን ጨምሮ 

                                                           
1 ጀምረቱሌ-ዒቀባ፦ ማሇት በዑደ ዕሇት ሐጃጆች ጠጠር 

የሚወረውሩበት ብቸኛው ጠጠር መወርወሪያ ሲሆን እርሱም ሇመካ 
የበሇጠ ቅርብ የሆነው እና ጀምረቱሌ ኩብራ በመባሌ የሚታወቀው ነው። 



29 
 

ከግብረ ስጋ ግንኙነት ውጭላልቹነገሮች ባጠቃሊይ 
ይፇቀደሌሀሌ፡፡  

7. በመቀጠሌ ወዯ መካ በመሄዴ ጠዋፇሌ-ኢፊዲን1 አዴርግ፡፡ 
ሙተመቲዕ ከሆንክ ዯግሞ ከጠዋፌ በኋሊ ሳዕይን 
ጨምርበት፡፡ ነገር ግን ሏጅና ዐምራን አጣምረህ 
የምትፇፅም (ቃሪን) ወይም ሏጅን ብቻ የምታዯርግ 
(ሙፊሪዴ) ከሆንክ እና ከመግቢያ ጠዋፌ (ጠዋፌ አሌ-
ቁደም) በኋሊ ሰዕይ አዴርገህ ከነበረ አሁን ሰዕይ 
የሇብህም፡፡ በዚህም ተግባረህ የግብረስጋ ግንኙነትን 
ጨምሮ በኢሕራም የተነሳ የተከሇከሌካቸው ነገራት ሁለ 
ይፇቀደሌሀሌ፡፡ 

 ጠዋፇሌ-ኢፊዲን እና ሳዕይን ሚና ውስጥ ከሚቆይባቸው 
(ከዙሌሑጃ 10-13) ቀናት በኋሊ ማዘግየት ይቻሊሌ፡፡ 

8. የእርደ ዕሇት ጠዋፇሌ-ኢፊዲ እና ሰዕይን ከፇፀምክ በኋሊ 
ወዯ ሚና ተመሌሰህ እዚያው (ከዙሌሑጃ ወር) አስራ 
አንዯኛውን፣ አስራ ሁሇተኛውን እና አስራ ሶስተኛውን 
(ሶስቱን የአያም-አተሽሪቅ ቀናት) ሇሉቶች እዯር፡፡ ሆኖም 
በአስራ ሁሇተኛው ቀን (ከሚና ሇመውጣት)ብትቻኮሌ እና 
ብትወጣ ችግር የሇውም፡፡ 

9. በሁሇቱ ወይም ሶስቱ በሚና በምትቆይባቸው ቀናትም 
ፀሏይ ከአናተ ካዘነበሇች (ከእኩሇ ቀን) በኋሊ ሶስቱ የጠጠር 
መወርወሪያ ጉዴጓድች ሊይ ጠጠር ወርውር፡፡ በመጀመሪያ 
ከመካ ይበሌጥ እሩቅ በሆነችው ጉዴጓዴ ትጀምራሇህ፡፡ 
ከዚያም በመሀከሇኛው ትቀጥሊሇህ፡፡

                                                           
1 ጠዋፈል ኢፋዳ ከጠዋፍ አይነቶች እና ከአራቱ የሐጅ መዕዘናት አንዱ ሲሆን ሑጃጆች 

ከዙልሒጃ አስር ቀን ጀምሮ የሚፈፅሙት ታላቅ ዒባዳ ነው። 
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በመጨረሻምበጀምረቱሌ-ዒቅባታበቃሇህ፡፡ በእያንዲንደ 
ጉዴጓዴ ሊይ ሰባት ጠጠሮችን፣በተከታታይ እና 
እያንዲንደን ጠጠር ስትወረውር “አሊሁ አክበር” እያሌክ 
የጠጠር ውርወራህን ታከናውናሇህ፡፡ የመጀመሪያው እና 
ሁሇተኛው ጉዴጓዴ ሊይ ጠጠር ከወረወርክ በኋሊወዯ ቂብሊ 
አቅጣጫ በመዞር እጅህን ወዯ ሊይ በማንሳት የፇሇግከውን 
አሊህን ትጠይቃሇህ። ከጀምረቱሌ-ዒቀባ በኋሊ ግን 
አትቆምም፡፡  

 ሚና ውስጥ የመቆያህን ጊዜ በሁሇት (በ11ኛው እና 
12ኛው) ቀናት ከገዯብከው የሁሇተኛው ቀን ፀሏይ 
ከመጥሇቋ በፉት ሚናን ሇቀህትወጣሇህ፡፡ ይህ ሳይሆን 
ቀርቶ በሚና ክሌሌ ውስጥ ሳሌህ ፀሏይ ከጠሇቀችብህ 
ሶስተኛውን ቀን በዚያው ቆይተህ እንዯ ሁሇቱ ቀናት 
ሁለ ጠጠርን ተወረውራሇህ፡፡ሆኖም (ሚና ውስጥ 
የመቆያህን ጊዜ በሁሇት ቀናት ከመገዯብ ይሌቅ) 
ሶስተኛውንም ሇሉት በዚያው ማዯርህ በሊጭ ነው። 

 በሽተኞች እና አቅመ ዯካሞች ጠጠርን በመወርወር ሊይ 
ላሊ ሰው መወከሌ ይፇቀዴሊቸዋሌ፡፡ ተወክል ጠጠር 
የሚወረውረውም ሰው እንዳ በሄዯበት በመጀመሪያ 
ሇራሱ ከዚያም ሇወከሇው ሰው መወርወር ይፇቀዴሇታሌ፡፡ 

10. የሏጅን ስራ አጠናቀህ ወዯ አገርህ መመሇስ ስትፇሌግ 
በካዒባ ዙሪያ የመሰናበቻ ጠዋፌ (ጠዋፇሌ-ወዲዕን) 
አከናውን፡፡ ይህንን ጠዋፌ ሳያዯርጉ ወዯ አገር 
መመሇስበወር አበባ እና በወሉዴ ዯም ሊይ ካለሴቶች 
ውጭሇማንምአሌተፇቀዯም፡፡ 
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በሙህሪም ሊይ ግዴታ የሚሆኑ ነገሮች 
የሚከተለት ነገሮች በሏጅም ይሁን በዐምራ ኢሕራም 

(ኒያ) ባዯረገ ሰው ሊይ ግዳታ ይሆናለ፡- 

1. ሰሊትን በወቅቱ እና በጀመዒመስገዴን የመሳሰለ 
ሀይማኖታዊ ግዳታዎችን መወጣት፡፡ 

2. እንዯየተቃራኒን ጾታ ስሜት ቀስቃሽ ንግግሮች እና 
ተግባራትን እንዱሁም የግብረ ስጋ ግንኙነት፣አመጽ፣
ክርክር እና ንትርክ ያለ (በተሇይ በሏጅ ሊይ) አሊህ 
የከሇከሊቸውን ነገሮች ሉርቅ ይገባሌ፡፡ 

3. በንግግርም ይሁን በተግባር ሙስሉሞችን ከማስቸገር 
ሉርቅ ይገባሌ፡፡ 

4. በኢሕራም የተነሳ የሚከሇከለ ነገሮችን (ማህዙራት አሌ-
ኢሕራም) ሉርቅ ይገባሌ፡፡ እነርሱም፡- 

 ከፀጉሩ ወይም ጥፌሩ ምንም አያስወግዴም፤ ነገር ግን 
ከርሱ ፌሊጎት ውጪ በራሱ ቢነቀሌ ወይ ቢቆረጥ 
ወንጀሇኛ አይሆንም፡፡ 

 ሽቶን በሰውነቱ ፣ በሌብሱ ወይም በመብለ አሌያም 
በሚጠጣው ነገር ሊይ አይጠቀምም፤ ሆኖም ከኢሕራም 
በፉት የተጠቀመው ሽቶ ቅሪት ቢኖር ችግር የሇውም፡፡ 

 ሙህሪም እስከሆነ (በኢሕራም ሊይ እስካሇ) ዴረስየደር 
እንስሳትን በመግዯሌም ይሁን በማስበርገግ አሌያም ላሊን 
በዚህ (በአዯን) ስራ ሊይ የተሰማራን ሰው መተባበር 
አይችሌም፡፡ 
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 ሙህሪም በኢሕራም ሊይ እስካሇ ዴረስ ሇጋብቻ አያጭም 
ሇራሱም ይሁን ሇላሊ የጋብቻ ውሌ አይዋዋሌም፣ 
ወሲባዊ ግንኙነትም አይፇፅምም እነዱሁም ሴቶችን 
በስሜት አይተሻሽም፡፡ 

ከዚህ በሊይ ያሳሇፌናቸው (በኢሕራም የተነሳ የተከሇከለ 
ነገሮች) ወንድችንም ይሁን ሴቶችን የሚመሇከቱ ሲሆኑ 
የሚከተለት ነጥቦች ዯግሞ ወንድችን ብቻ የሚመሇከቱ 
ይሆናለ፡- 

 ከጭንቅሊቱ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በሚኖረው (እንዯ 
ኮፉያ እና ጥምጣም ባሇ) ነገር ራሱን አይሸፌንም። ነገር 
ግን በዣንጥሊ ወይም የመኪና ጣራ አሌያም በራሱ ሊይ 
እቃን በመሸከሙ ቢጠሇሌ ችግር የሇውም፡፡ 

 (ሙህሪም) ቀሚስ እና መሰሌ (እንዯ ኮት፣ ሸሚዝ፣ 
ከኔተራ እና ፓንት ያለ)(በሰውነት አካሊት ሌክ) የተሰፊ 
ሙለውን ወይም ከፉሌ አካሌንየሚሸፌኑሌብሶችንም 
ይሁን በርኖስን ዒማኢምን፣ሱሪን፣ከቁርጭምጭሚት 
በሊይ የሆነ ጫማን(ኹፌን) አይሇብስም። ነገር ግን 
የሚያሸርጠው ቢያጣ ሱሪ ወይም ከቁርጭምጭሚት 
በታች የሆነ ጫማ ቢያጣና ኹፌ ቢሇብስ ችግር የሇውም፡
፡ 

 በኢሕራም ወቅት ሴት ሌጅ በእጆቿ ሊይ ጓንት ማጥሇቅ፣ 
ፉቷን በኒቃብ ወይም በቡርቁዕ1 መሸፇን ትከሇከሊሇች። 

                                                           
1 ቡርቁዕ እና ኒቃብ በዚህ አገባብ መሰረት አንዴ አይነት መሌእክት 

የሚያስጨብጡ ቃሊት ሲሆኑ እርሱም ሴት ሌጅ ከአይን ውጭ ላሊውን 
የፉቷን ክፌሌ ሇመሸፇን የምትጠቀምበት ጨርቅ ነው። 
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ሆኖም ባዕዴ (መህረሞቿ ያሌሆኑ) ወንድች ባለበት ቦታ 
ፉቷን በሻሽዋ እና በመሳሰለት ነገሮች መሸፇን ሌክ 
በኢሕራም ሊይ ከመሆኗ በፉት ግዳታ እንዯነበር ሁለ 
ግዳታ ይሆንባታሌ፡፡ 

 ሙህሪሙ ረስቶ ወይም ባሇ ማወቅ (በሰውነት አካሊት 
ሌክ) የተሰፊ ሌብስን ቢሇብስ ወይም ጭንቅሊቱን 
(ከጭንቅሊቱ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በሚኖረው እንዯ 
ኮፉያ እና ጥምጣም ባሇ  ነገር) ቢሸፌን፣ ሽቶ ቢቀባ ፣ 
ከፀጉሩ አሌያም ከጥፌሩ የተወሰነውን ቢያስወገዴ 
የማካካሻ እርዴ (ፉዴያ) ግዳታ አይሆንበትም፡፡ ሆኖም ያ 
ዴርጊት የተከሇከሇ መሆኑን ሲያስታውስ ወይም ሲያውቅ 
ከዴርጊቱ መቆጠብ ግዳታ ይሆንበታሌ፡፡ 

 ከቁርጭምጭሚት በታች የሆነ ጫማ ፣ ቀሇበት፣
መነፅር፣ ማዲመጫ፣ ሰዒት፣ቀበቶ ፣ ገንዘብ እና  
ወረቀቶች መያዣ ቦርሳ መጠቀም ይፇቀዲሌ፡፡ 

 ሌብስን መቀየር፣ማጠብ፣ራስን እና መሊ ሰውነትን 
መታጠብ ይፇቀዲሌ፤ ሆን ብል ሳይሆን በዚህ 
የተነሳፀጉሩ ቢነቀሌ(ቢሰበር) እንዱሁም ቁስሇት 
ቢገጥመውችግር የሇውም፡፡ 

የመሌዕክተኛው () መስጅድ ጉብኝት 
አፈፃፀም 

1. የነብዩን () መስጅዴ ሇመጎብኘት እና በውስጡ ሰሊትን 
ሇመስገዴ በማሰብ ወዯ መዱና ከተማ በማንኛውም ወቅት 
መሄዴ ሱና (የተወዯዯ) ነው፡፡ ምክንያቱም በመስጅዴ አን-
ነበዊ ውስጥ የሚሰገዴ ማነኛውም ሰሊት ከመስጂዯሌ-
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ሀራም ውጭበላልቹ መስጂድች ከሚሰገዯው ምንዲው 
በአንዴ ሺህ እጥፌ ይበሌጣሌና፡፡ 

2. የነብዩን () መስጅዴ ሇመጎብኘት ኢሕራምም ይሁን 
ተሌቢያ የሇውም። እንዱያውም በሏጅ እና በእርሱ 
መካከሌ ፇፅሞ ግንኙነት የሇም፡፡ 

3. መስጂዴ አን-ነበዊ ስትዯርስ በላልች መስጅድች መግቢያ 
ሊይ እንዯተዯነገገው ቀኝ እግርህን በማስቀዯም “ቢስሚሊሂ 
ወሰሊቱ ወስሊሙ ዒሊ ረሱሉሊህ” በማሇት የአሊህ ሰሊት እና 
ሰሊም በነብዩ ሊይ እንዱሰፌን እንዱሁምየእዝነቱን 
(የራህመቱን) በር እንዱከፌትሌህ አሊህን እየሇመንክ፣ 
በተጨማሪም 

 

“አዐዙ ቢሊሂ አሌዏዚም ወወጅህሂ አሌከሪም ወሱሌጣኒሂ 
አሌቀዱም ሚነ አሸይጣን አረጂም። አሊሁም ኢፌታህሉ 
አብዋበ ረህመቲክ” በማሇት ግባ።  

ትርጉሙም፦ «የሊቀ በሆነው አሊህ በተከበረው ፉቱ 
ጥንታዊ በሆነው ስሌጣኑ እርጉም ከሆነው ሰይጣን 
እጠበቃሇሁ።»«አሊህ ሆይ!የእዝነት በሮችህን ክፇትሌኝ።
»(የመጀመሪያውን አቡዲውዴ ቀጣዩን ሙስሉም ዘግበውታሌ) 

4. እንዯገባህም “ተሂየተሌ-መስጂዴን”ከተመቸ ረውዲው ሊይ 
ብትሰግዴ የተሻሇ ነው፡፡ ካሌሆነም በመስጅደ ውስጥ 
በማንኛውም ቦታ ስገዴ፡፡   
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5. በመቀጠሌ ወዯ ነብዩ () ቀብር በመሄዴወዯ እርሱ ዞረህ 
ቁም፡፡ በስርአት እና ዴምፅህን ዝቅ በማዴረግ 

 

“አሠሊሙ ዒሇየከ አዩሀ አንነብዩ ወራህመቱሊሂ ወበረካቱህ” 
በሌ። 

ትርጉሙም፦ «አንቱ ነብይ ሆይ! የአሊህ ሰሊም፣እዝነት እና 
በረከት በእርሶ ሊይ ይሁን» 

የአሊህ ሰሊትም (ውዲሴም) በእርሳቸው ሊይ እንዱሆን 
አሊህን ሇምን፡፡ በተጨማሪም 

 

“አሊሁመ አቲሂ አሌወሲሇተ ወሌፇዱሇተ ወብዒስሁ 
አሌመቃም አሌመህሙዴ አሇዚ ወዏዴተሁ፡፡ አሊሁመ 
እጅዚሂ ዒን ዐመቲሂ አፌዯሇሌጀዛእ” ማሇትህ ችግር 
የሇውም፡፡ 

ትርጉሙም፡- «አሊህ ሆይ! ሇነብዩ  "ወሲሊ” የተባሇውን 
ጀነት እና ታሊቅ የሆነውን ዯረጃ ስጣቸው፡፡ ቃሌ 
የገባህሊቸውንም ምስጉን ስፌራ አጎናጽፇህ ቀስቅሳቸው፡፡ 
ሇኡመታቸው በዋለትም መሌካም ውሇታከሁለ የተሻሇ 
የሆነውን (መሌካሙን) ምንዲ መንዲቸው» 

 ከዚያም ጥቂት ወዯ ቀኝ ፇቅ ብሇህ ከአቡበክር (አሊህ 
ስራቸውን ይውዯዴሊቸው) ቀብር ፉት ሇፉት ትቆማሇህ። 
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ሰሊምታን ታቀርባሇህ፣ሇእርሳቸውም የአሊህን ምህረት፣ 
እዝነት እና ውዳታን ትሇምናሇህ፡፡ 

 በዴጋሚ ጥቂት ወዯ ቀኝ ፇቅ ብሇህ ከዐመር (አሊህ 
ስራቸውን ይውዯዴሊቸው) ቀብር ፉት ሇፉት ትቆማሇህ፡፡ 
ሰሊምታን ታቀርባሇህ፣ሇእርሳቸውም የአሊህን ምህረት፣
እዝነት እና ውዳታን ትሇምናሇህ፡፡ 

6. ነብዩ () ያዯርጉት እንዱሁም ሰዎችንምእንዱያዯርጉት 
ያነሳሱ የነበረ ከመሆኑ አንፃር ውደእ አዴርገህ ወዯ 
መስጂዴ ቁባእ በመሄዴ ብትጎበኘው በውስጡም ብትሰግዴ 
ይወዯዴሌሃሌ (ሱና ይሆንሌሃሌ)፡፡ 

7. የዐስማን (አሊህ ስራቸውን ይውዯዴሊቸው) ቀብር ያሇበትን 
የበቂዕን መካነ መቃብር እና ከመካከሊቸው አንደ ሀምዛ 
(አሊህ ስራቸውን ይውዯዴሊቸው) የሆኑትን የኡሁዴ 
ሰምዒታት መካነ መቃብር በመጎብኘት ሰሊምታን 
ብታቀርብሊቸው እንዱሁም ደዒእ ብታዯርግሊቸው 
ይወዯዴሌሀሌ (ሱና ይሆንሌሀሌ)፡፡ ምክንያቱም ነብዩ () 
ይጎበኟቸው እና ደዒእ ያዯርጉሊቸው ነበርና፡፡
ባሌዯረቦቻቸውንም ቀብርን በሚጎበኙበት ወቅት እንዱህ 
እንዱለ አስተምረዋሌ፡- 

 

“አሰሊሙ ዒሇይኩም አህሇ አዱያር ሚነሌ ሙእሚኒነ ወሌ 
ሙስሉሚን ወኢና ኢንሻ አሊሁ ቢኩም ሊሂቁን ነስአለሊሀ 
ሇና ወሇኩሙሌ ዒፉየተ” 
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ትርጉሙም፦«በዚህ መካነ መቃብር ውስጥ ያሊችሁ 
ሙእሚኖችና ሙስሉሞች ሆይ! ሰሊም በእናንተ ሊይ 
ይሁን፡፡ እኛም በአሊህ ፌቃዴ የእናንተ ተከታዮች ነን፡፡ 
ሇእኛ እና ሇእናንተም ከአሊህ ዯህንነትንእንሇምናሇን፡፡» 
(ሙስሉም ዘግበውታሌ።) 

 ከዚህ በሊይ ከተጠቀሱት ውጭ በመዱና ከተማ ውስጥ 
በሸሪዒ መጎብኘታቸው የተዯነገገ ላልች መስጂድችም 
ይሁን ቦታዎች የለም፡፡ ስሇዚህም አንዲች ምንዲን 
የማያስገኝሌህን ምናሌባትም (እርሱን ሇመጎብኘት 
በምታዯርገው እንቅስቃሴ)ወንጀሇኛሌትሆን የምትችሌበትን 
ተግባር በመፇጸም እራስህን አታስቸግር፡፡ስኬታማ 
የማዴረግ ስሌጣን የአሊህ ነው፡፡ 

አንዳንድ ሑጃጆች የሚፈፅሟቸው 
ስህተቶች 

በመጀመሪያ፡- በኢሕራም ወቅት የሚስተዋለ ስህተቶች፦ 

1. ኢሕራም (ኒያ) ሳያዯርጉ በሚመጡበት አቅጣጫ ያሇውን 
ኢሕራም ማዴረጊያ ስፌራ (ሚቃት) አሌፍ ከሚቃት ክሌሌ 
ውስጥ ካለ እንዯ ጅዲ እና መሰሌ ከተሞችመዴረስ ከዚያም 
ስፌራ ኢሕራም (ኒያ) ማዴረግ፡፡ ይህ ዴርጊት የአሊህ 
መሌዕክተኛ () እያንዲንደ ሐጃጅ ከሚመጣበት አቅጣጫ 
ሚቃት ኢሕራም እንዱያዯርግ ያስተሊሇፈትን ትዕዛዝ 
የሚቃረን ነው፡፡ 

2. በአየርም ይሁን በምዴር አሌያም በባህር ሚቃትን አሌፍ 
የመጣ ሰው ከቻሇ ወዯዛው ተመሌሶ ኢሕራም (ኒያ) 
ማዴረግ ግዳታ የሚሆንበት ሲሆን ካሌቻሇ ግን የማካካሻ 
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እርዴ (ፉዴያ) መካ ውስጥ አርድ ሁለንም ሇምስኪኖች 
ማብሊት ግዳታ ይሆንበታሌ፡፡ 

3. ከአምስቱ ኢሕራም(ኒያ) ማዴረጊያ ስፌራዎች በአንደም 
ያሊሇፇ (ሏጅን ወይም ዐምራን ማዴረግ የሚያስብ)ሰው 
ከሚመጣበት አቅጣጫ በመጀመሪያ በሚያገኘው ሚቃት 
አኳያ (ትይዩ) ሲሆን ኢሕራም (ኒያ) ማዴረግ 
ይጠበቅበታሌ፡፡ 

ሁሇተኛ፡- በጠዋፌ ሊይ የሚስተዋለ ስህተቶች፡- 

1. ከሀጀረሌ-አስወዴ በፉት ጠዋፌን መጀመርስህተት ነው።
ምክንያቱም ትክክሇኛው እናግዳታም የሚሆነው ጠዋፌን 
ከሀጀረሌ-አስወዴ መጀመር ነውና፡፡ 

2. ጠዋፌን በካዕባ ሂጅር(1) ውስጥ ማዴረግስህተት ነው፡፡ 
ምክንያቱም ይህ ጠዋፌ ካዕባን ሙለ በሙለ ያካሇሇ 
አይዯሇም። ይለቁኑ ሂጅሩ ከካዕባው ክፌሌ ስሇሆነ በካዕባ 
መሃሌ እንዯተዯረገ ነው የሚቆጠረው፡፡በመሆኑም (ጠዋፌ 
አዴራጊው) ከሂጅር ውስጥ በማሇፌ ያዯረገው የጠዋፌ ዙር 
ውዴቅ ይሆናሌ፡፡ 

3. ረመሌን (ማሇትም እርምጃን ከማቀራረብ ጋር መፌጠንን) 
በሰባቱም (የጠዋፌ) ዙሮች ሊይ ማዴረግስህተት ነው፡፡ ይህ 
(ዴርጊት) ከመግቢያ ጠዋፌ (ጠዋፇሌ-
ቁደም)*የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ዙሮች ሊይ ብቻ የሚፇፀም 
ነው፡፡ 

4. ሀጀረሌ-አስወዴን ሇመሳም ሲባሌመገፊፊት አሌፍ አሌፍም 
መመታታት እና መሰዲዯብ ስህተት ነው። ይህ 
ሙስሉሞችን ማስቸገር ከመሆኑም አንጻር አይፇቀዴም፡፡
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በተጨማሪም አንዴ ሙስሉም ወንዴሙን ያሇ 
አግባብመስዯብምይሁን መምታት ፇጽሞ አይፇቀዴሇትም፡፡ 

 ሀጀረሌ-አስወዴን አሇመሳም ጠዋፌን አያጎዴሌም፤ ይሌቅ 
አንዴ ጠዋፌ አዴራጊ ሀጀረሌ አስወዴን ባይስምም እንኳ 
ጠዋፈ ትክክሇኛ ነው፤እርቀት ሊይ እንኳ ቢሆን በእርሱ 
ትይዩ ሲሆን እጁን ማንሳቱ እና “አሊሁ አክበር” ማሇቱ 
ይበቃዋሌ፡፡ 

5. ረዴኤትን(በረከትን) ሇመጎናፀፌ በማሰብ ሀጀረሌ-አስወዴን 
መተሻሸትስህተት ነው፡፡ ይህ በሸሪዒ መሰረት የላሇው 
የፇጠራ (የቢዴዒ) ተግበር ሲሆን ሱናውወዯ አሊህ 
መቃረብን በማሰብ እርሱን ሰሊም ማሇት እና  መሳም* 
ነው፡፡ 

6. ሁለንም የካዕባ መአዘናት ምን አሌባትም ግዴግዲዎቹን 
ሁለ ሰሊም ማሇት (ኢስቲሊም ማዴረግ) እና 
መተሻሸትስህተት ነው። ምክንያቱም ነብዩ () ከካዕባ 
መአዘናት ሀጀረሌ-አስወዴንና አሩክነሌ-የማኒንእንጂ ላሊን 
ሰሊም አሊለም፡፡ 

7. እያንዲንደን የጠዋፌ ዙር እራሱን በቻሇ የደዒእ አይነት 
መሇየት (ስህተት ነው)፡፡ ምክንያቱም ይህ አይነቱ ተግባር 
ከነብዩ () አሌተገኘምና፡፡ ይሌቁኑ ነብዩ () በጠዋፌ 
ሊይ ሀጀረሌ-አስወዴ ጋር ሲዯርሱ “አሊሁ አክበር” ይለ 
በእርሱ እና በሩክነሌ-የማኒ መካከሌ ሲሆኑም ይህንን 
ደዒዕ ያዯርጉ ነበር፡- 
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“ረበና አቲና ፉደንያ ሀሰነተን ወፉሌ አኺረቲ ሏሰነተን 
ወቂና ዒዛበ-ንናር” 

ትርጉሙም፦«ጌታችን ሆይ! በምዴረ ዒሇም ዯግን ነገር 
(ጸጋን) በመጨረሻይቱም አገር ዯግን ነገር (ገነትን) 
ስጠን፤ የእሳትንም ቅጣት ጠብቀን» 

8. ከአንዲንዴ ጠዋፌ አዴራጊዎች ወይም ጠዋፌ 
“አስዯራጊዎች” በጠዋፌ ወቅት የሚስተዋሌ ላልች ጠዋፌ 
አዴራጊዎችን በሚረብሽ መሌኩ ዴምፅን ከፌ የማዴረግ 
ክስተትስህተት ነው። 

9. መቃመ ኢብራሂም ጋር ሇመስገዴ ሲባሌ የሚከሰት 
ሰዎችንየመግፊት(የማጨናነቅ) ዴርጊት (ስህተት ነው)።
ዴርጊቱ ጠዋፌ አዴራጊዎችን ማስቸገር ከመሆኑም ባሻገር 
ከሱና ተቃራኒ ነው፡፡ ጠዋፌ አዴራጊውከጠዋፌ 
በኋሊያሇውን ሁሇት ረከዒ ሰሊት ከመስጅደ በማንኛውም 
ስፌራ መስገዴ ይችሊሌ፡፡ 

ሦስተኛ፡- በሰዕይ ወቅት የሚስተዋለ ስህተቶች 

1. አንዲንዴ ሐጃጆች ወዯ ሰፊ እና መርዋኮረብታዎች ሲወጡ 
ወዯ ካዕባ በመዞር ሌክ ሇሰሊት መግቢያ (“ተክቢረተሌ-
ኢሕራም” የሚያዯርጉ ይመስሌ) “አሊሁ አክበር”እጃቸውን 
የሚያነሱበት ሁኔታ አሇ ይህ ስህተት ነው፡፡ በዚህ ቦታ 
ሊይ ሱናው ሌክ ደዒእ እንዯሚያዯርግ ሰው ሁሇት እጆችን 
ወዯ ሊይ ማንሳት ነው፡፡ 

2. በሰፊ እና መርዋ መካከሌ በሚዯረገው ምሌሌስ ዙሩን 
ሙለከጫፌ እስከ ጫፌመሮጥስህተት ነው፡፡ በዚህ ቦታ 
ሱናው በሁሇቱአረንጓዳ ምሌክቶች መካከሌ መፌጠን 
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(መሮጥ) እና ቀሪዎቹን (ከምሌክቶቹ በፉት እና በኋሊ 
ያለትን) ርቀቶች በተሇመዯው እርምጃ በመራመዴ 
ማሟሊት ነው፡፡ 

አራተኛ፡- በዒረፊት የሚስተዋለ ስህተቶች፡ 

1. አንዲንዴ ሐጃጆች ከዒረፊ ክሌሌ ውጪ ሰፌረው ፀሏይ 
እስክትጠሌቅ በዚያው በመቆየት ወዯ ዒረፊ ክሌሌ 
ሳይገቡ(ዒረፊ ሊይ ሳይቆሙ) በዚያው ወዯ ሙዝዯሉፊ 
መመሇሳቸው ሏጃቸውን ውዴቅ የሚዯርግባቸው እጅግ 
የከፊ ስህተት ነው፡፡ ምክንያቱም ሏጅ ማሇት በዒረፊምዴር 
መገኘት ነውና፡፡ ስሇሆነምሐጃጆች ከዒረፊ ክሌሌ ውስጥ 
መሆን ግዳታቸው ነው። ይህንንም ሇማዴረግ የቻለትን 
ጥረት ሉያዯርጉ ይገባቸዋሌ። ሆኖም ይህንን ማዴረግ 
ካሌቻለ ፀሏይ ከመጥሇቋ በፉት ገብተው እስክትጠሌቅ 
መቆየት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ (በተሇያዩ ምክንያቶች) በዒረፊ 
ምዴር የቀኑን ክፌሇ ግዜ ማሳሇፌ ሊሌቻለ ሰዎች 
ብቻሇሉቱን (ማሇትም የዒረፊን ቀን ማምሻ)በዒረፊ ክሌሌ 
መገኘት ያብቃቃቸዋሌ። 

2. አንዲንዴ ሐጃጀጆች ፀሏይ ከመጥሇቋ በፉት የዒረፊን 
ክሌሌ ሇቀው መውጣታቸውስህተት ነው፡፡እንዱያውም ይህ 
ዴርጊት የሚፇቀዴ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የአሊህ 
መሌዕክተኛ () በዒረፊ ምዴር ሙለ ሇሙለ ፀሏይ 
እስክትጠሌቅ ቆይተዋሌና፡፡ 

3. ወዯ ዒረፊ ተራራ ሇመውጣት ብልም እጫፈ ሇመዴረስ 
ሲባሌ የሚከሰት ትርምስ እና መጨናነቅ፡፡ይህ ከፌተኛ 
ጉዲትየሚያስከትሌ ስህተት ነው፡፡ የዒረፊ ምዴር ሁለ 
መቆሚያ (መውቂፌ) ነው፡፡ነገር ግን ወዯ ተራራው 
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መወጣት እንዱሁም እርሱ ሊይ ሰሊት መስገዴ 
በሸሪዒመሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

4. አንዲንዴ ሐጃጆች ሇደዒእ ወዯ ዒረፊ ተራራ 
መዞራቸውስህተት ነው፤ ይሌቅሱናው ሇደዒእ ወዯ ቂብሊ 
(ካዕባ) አቅጣጫ መዞር ነው፡፡ 

5. አንዲንዴ ሐጃጆች በዒረፊ እሇት (ከዙሌሑጃ ዘጠነኛው ቀን 
ማሇት ነው) በተወሰኑ ቦታዎች አፇር እና ጠጠሮችን 
የመሰብሰብእና የማከማቸት ሁኔታ በሸሪዒ ምንም አይነት 
መሰረት የላሇውተግባር ነው፡፡ 

አምስተኛ፡- ሙዘዝዯሉፊ ሊይ የሚስተዋለ ስህተቶች 

1. አንዲንዴ ሐጃጆች መግሪብ እና ኢሻዕን ከመስገዲቸው 
በፉት ገና ሙዝዯሉፊ እንዯገቡ እራሳቸውን ጠጠር 
በመሌቀም ስራ ሊይ መጥመዲቸው፣በተጨማሪም 
በመወርወሪያ ጉዴጓድቹ ሊይ የሚወረወሩት ጠጠሮች 
የግዴ ከሙዝዯሉፊየተሇቀሙ መሆን አሇባቸው ብሇው 
ማመናቸው ስህተት ነው፡፡ 

2. በዘህ ጉዲይ ሊይ ትክከሇኛው አቋም ከየትኛውም የሀረም 
ክሌሌ ጠጠሮቹን መሌቀሙየሚቻሌ መሆኑ ነው፡፡ 
ከነብዩም () በትክክሇኛ ሰነዴ የተረጋገጠው ሀዱስ 
የሚጠቁመው እርሳቸው ጀምረተሌ-ዒቅባ ሊይ 
የሚወረውሯቸውንጠጠሮች ከሙዝዯሉፊ 
እንዱሇቀሙሊቸው አሇማዘዛቸውን እና በንጋታው 
ከሙዝዯሉፊ ሲመሇሱ ሚና ከገቡ በኋሊ 
እንዯተሇቀሙሊቸው ነው፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም በቀሪዎቹ 
ቀናት የሚወረውሯቸውን ጠጠሮቸ ከሚና ነበር 
የሇቀሙት (ያስሇቀሙት)፡፡  
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3. አንዲንድቹ ሐጃጆች ዯግሞ ጠጠሩን በውሃ የሚያጥቡበት 
ሁኔታም ይስተዋሊሌ ይህም በሸሪዒ ያሌተዯነገገ ተግባር 
ነው፡፡ 

ስዴስተኛ፡- በጠጠር ውርወራወቅት የሚስተዋለ ስህተቶች፡ 

1. አንዲንዴ ሐጃጆች ጠጠር በሚወረውሩበት ወቅት 
ሸይጣንን ነው የምንወግረው በሚሌ እምነት ቁጣ 
በተሞሊበት እና ስዴብ በተቀሊቀሇበት ሁኔታ ጠጠሮቹን 
መወርወራቸው ነው፡፡ ነገር ግን ጠጠር የመወርወሩ ሂዯት 
የተዯነገገው አሊህን ሇማስታወስ እንጂ ሇላሊ አይዯሇም፡፡ 

2. ላሊው ስህተት ዯግሞ ጠጠሮችን በመወርወር ፇንታ (ከፌ 
ያለ)ዴንጋዮችን ወይም ጫማ አሌያም እንጨቶችን 
መወርወር ነው።ይህ የአሊህ መሌዕክተኛ () የከሇከለት 
በዱን(በሀይማኖት) ዴንበር ማሇፌ ከመሆኑም 
ባሻገርግሇሰቡ ከጠጠር ውርወራ አንጻር የሚጠበቅበትን 
ግዳታ ተወጥቷሌ የሚያሰኘው አይዯሇም፡፡ 

 ጠጠር መውርወሪያ ጉዴጓድቹ ሊይ መወርወር 
የተዯነገገው ትናናሽ የባቄሊ ፌሬ የሚያካክለ አሌያም 
የትንሽ በግ ወይም ፌየሌ አይነምዴርየሚስተካከለ 
ጠጠሮችን መወርወር ነው። 

3. በጠጠር መወርወሪያዎቹ አካባቢ ጠጠር ሇመወርወር 
ሲባሌ የሚከሰት መጨናነቅ እና ትንቅንቅ (ትግሌ)ስህተት 
ነው፡፡(በተሇየ መሌኩ እዚህ ቦታ ሊይ) በሸሪዒ የተዯነገገው 
ሇሰዎች በማዘን እና በቻለት አቅም ማንንም ሳያስቸግሩ 
የጠጠር ውርወራውን አጠናቆ(በጥንቃቄ) ወዯ መጡብት  
መመሇስነው፡፡ 
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4. ጠጠሮቹን ሁለ በአንዴግዜ በአንዴ ሊይ መወርወር 
ስህተት ነው፡፡ ይህንን በተመሇከተ የእውቀት ባሇቤቶች 
(ዐሌማዎች) እንዯ አንዴ ጠጠር ብቻ የሚታሰብ መሆኑን 
ገሌጸዋሌ፡፡ 

 (ጠጠር አወራወሩን በተመሇከተ በሸሪዒ የተዯረገገው) 
እያንዲንደን ጠጠር ‹‹አሊሁ አክበር›› ከማሇት ጋር ተራ 
በተራ መወርወር ነው፡፡ 

5. ግፉያና ዴካምን በመፌራት ጠጠር ሇመወርወር አቅሙ 
እያሇ ላሊን ሰው መተካት (መወከሌ) ስህተት ነው። 
በመሰረቱ ሰውን መተካት (መወከሌ) የሚቻሇው በበሽታ 
እና መሰሌ ምክንያቶች አቅም ሲያንስ ብቻ ነው፡፡  

ሰባተኛ፡- ከመሰናበቻ ጠዋፌ (ጠዋፇሌ-ወዲዕ) ጋር በተያያዘ 
የሚስተዋለ ስህተቶች፡- 

1. አንዲንዴ ሐጃጆች በመጨረሻው ቀን ጠጠር 
ከመወርወራቸው በፉት ከሚና መካ በመሄዴ የመሰናበቻ 
ጠዋፌን አዴርገው ወዯ ሚና ተመሌሰው ጠጠር 
መወርወራቸው ከዚያም ከዚያው ወዯ አገራቸው 
መጓዛቸውስህተት ነው፡፡ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ከሏጅ 
ስራ በኋሊ ስንብታቸውከጠጠር መወርወሪያዎቹእንጂ 
በካዕባ ዙሪያ ጠዋፌ በማዴረግ አሌሆነምና፡፡ይህን 
በማስመሌከት ነብዩ () እንዱህ ብሇዋሌ፡- 

 

«አንዲችሁ (ከሏጅ ስራ በኋሊ) ወዯ አገሩ (መካን) ሇቆ 
መሄዴ የሇበትም የመሰናበቻው (ማሳረጊያው) ተግባር 
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በአሊህ ቤት (ካዕባ ዙሪያ ጠዋፌ ማዴረግ) ቢሆን 
እንጂ»(ሙስሉም ዘግበውታሌ)   

 ስሇሆነም የመሰናበቻው ጠዋፌ ከሏጅ ሰራ በኋሊ ሇጉዞ 
ጥቂት ሲቀር መሆኑ ግዳታ ነው፡፡ (ሏጃጁ ከዚያ በኋሊ) 
ምናሌባት ብዙ ጊዜ የማይወስደ አጋጣሚዎች 
እስካሌተፇጠሩ ዴረስ በመካ ከተማ ውስጥ አይቆይም፡፡  

2. ከመሰናበቻው ጠዋፌ በኋሊ ካዕባንማክበር ነው በሚሌ 
የተሳሳተ እምነት(ግምት) ፉትን ወዯ ካዕባ አዙሮ የኋሌዮሽ 
ከመስጂዴ መውጣት፡፡ ይህ በዱን መሰረት የላሇው 
የፇጠራ (የቢዴዒ) ተግባር ነው፡፡ 

3. የመሰናበቻ ጠዋፌን ከጨረሱ በኋሊ መስጂዯሌ ሀራም በር 
ሊይ ዯርሶ ወዯ ካዕባ በመዞር ካዕባን ይሰናበቱ ይመስሌ 
የተሇያዩ ደዒኦችን ማዴረግ ስህተት ሲሆን ይህም 
እንዯመጀመሪው ሁለ በሸሪዒ ያሌተዯነገገ የፇጠራ ተግባር 
ነው፡፡ 

ስምንተኛ፡- በመስጅዴ አን-ነበዊ ጉብኝት ወቅት 
የሚስተዋለ ስህተቶች፦ 

1. የመሌዕክተኛውን () ቀብር በሚጎበኙበት ወቅት 
ከግዴግዲው እና ከብረት ዘንጎቹጋር በመተሻሸት እንዱሁም 
ክርና መሰሌ ነገሮችን በመስኮቶቹ ሊይ በማሰር 
በረከትን(በረካን) እንጎናፀፊሇን ብል ማሰብ ነው፡፡እዚህ ሊይ 
ሉታወቅ የሚገባው በረካን ማግኘት የሚቻሇው አሊህና 
መሌዕክተኛው () በዯነገጉት (ህግ) እንጂ በፇጠራ 
(ቢዲዒ) አሇመሆኑነው። 



46 
 

2. በኡሁዴ ተራራ ወዯሚገኙ የተሇያዩ ዋሻዎች በተመሳሳይ 
ሁኔታም መካ ውስጥ ወዯ ሚገኙ “ሂራእ” እና “ሰውር” 
ወዯተባለ ዋሻዎች በመሄዴ እነርሱምሊይ ቁርጥራጭ 
ጨርቆችን ማሰርናበሸሪዒ መሰረት የላሊቸውንየተሇያዩ 
ደዒዎች ማዴረጉ፣ ሇዚህም ሲባሌ ያሊግባብ እራስን 
ማስቸገሩ ስህተት ነው። ከዚህ በሊይ የተጠቀሱት 
ተግባራት በአጠቃሊይ በትክክሇኛውየሸሪዒ ሕግ መሰረት 
የላሊቸው የፇጠራ (የቢዴዒ) ተግባራት ናቸው፡፡ 

3. የመሌዕክተኛው () ደካዎች አርፇውባቸዋሌ በሚሌእንዯ 
የመሌዕክተኛው ግመሌ ያረፇችበት ቦታን የመሰሇ 
እንዱሁም የዐስማን የውሀ ጉዴጓዴ በመባሌ 
የሚታወቀውን (የመሌዕክተኛው ()) ቀሇበት 
ወዴቃበታሇች ወዯሚባሇው ጉዴጓዴ) በመሄዴበረካን 
ሇማግኘት ሲባሌ አፇራቸውን መውሰዴ ስህተት ነው፡፡ 

4. የበቂዕን እና የእሁዴ ሰምአታት መካነ መቃብርን 
ሇመጎብኘት ሄድ ሙታኖችን መሇመን፣ ወዯ እነርሱ 
ሇመቃረብ እና ከእነርሱበረካን ሇማግኘት ሲባሌ የተሇያዩ 
የገንዘብ ኖቶችን (ብር እና ሳንቲሞችን) እዚያ ስፌራ 
መወርወር እጅግ ከገዘፈ ስህተቶች መካከሌ ነው፡፡ 
አንዱያውም የእውቀት ባሇቤቶች እንዯሚያወሱትየኪታብ 
እናየሱንና መረጃዎች እንዯሚጠቀሙት ከትሌቁ የሽርክ 
አይነት የሚመዯብ ነው፡፡ አምሌኮ ሇአሊህ ብቻ የሚገባ 
ነውና እንዯ ደዒእ፣ እርዴ፣ስሇት እና የመሳሰለ (የአምሌኮ 
ክፌልችን) ከአሊህ ላሊ ሇማንም (ማዋሌ) መስጠት 
አይፇቀዴም።ምክንያቱም አሊህ ( ) እንዱህ በማሇቱ ነው፦ 

٥: البينتچڳڳڱڱڱڱںںٹٹچ
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ትርጉሙም፦ «አሊህን ሃይማኖትን ሇእርሱ ብቻ አጥሪዎች፣ 
ቀጥተኞች ኾነው ሉግገዙት… እንጅ አሌታዘዙም፡፡»{አሌ-ብይናህ ፡5} 

١٨: الجهچڃڃڃچچچچڇڇٹٹچ

ትርጉሙም፦ «እነሆ መስጊድችም የአሊህ ብቻ ናቸው፡፡ 
(በውስጣቸው) ከአሊህ ጋር አንዴንም አትገዙ፡፡»{አሌ-ጂን ፡18} 

አሊህን የሙስሉሞችን ሁኔታ እንዱያስተካክሌ፣በእምነታቸው 
ሊይ ሰፉ ግንዛቤን እንዱሰጣቸው፣ ሁሊችንንም አጥማሚ 
ከሆኑ ፇተናዎች እንዱጠብቀን እንሇምነዋሇን፡፡ እነሆ 
እርሱም (ሌመናን) ሰሚና ተቀባይ (ምሊሽ ሰጪ ነው) ነው፡፡  

ወሳኝና አጫጭር ማሳሰቢያዎች ሇሐጅ 
እና ዐምራ አድራጊዎች እንዲሁም 
የመሌዕክተኛውን () መስጂድ 

ጎብኚዎች 
 ሏጅ በሚያዯርግ ሰው ሊይ ተከታዮቹ ነጥቦች ግዳታ 

ይሆናለ፡- 

1. በአስቸኳይ ከሁለም ወንጀልች በትክክሌ ወዯ አሊህ 
መመሇስ (ተውበት) ማዴረግ፡፡ እንዱሁም ሇሏጅ እና 
ዐምራው ማስፇፀሚያ ንፁህ (ሏሊሌ) ገንዘብ 
መርጦመጠቀም ግዳታ ይሆንበታሌ፡፡ 

2. ምሊሱን ከውሸት፣ከሀሜት፣ወሬን ከማሳበቅ (ማቃጠር) እና 
በሰዎች ሊይ ከማፋዝ ሉጠብቅ (ግዳታ ይሆንበታሌ)፡፡ 
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3. ሏጅና ዐምራውን ሲያዯርግ ከይዩሌኝ፣ ይስሙሌኝ እና 
ዝናን ማትረፌን ከመፇሇግ ርቆ የአሊህን ፉት እና 
ዘሊሇማዊውን የወዲያኛው አሇም ስኬት በመሻት 
ሉሆንይገባሌ፡፡ 

4. በሏጅና ዐምራ ውስጥ መፇፀም ያሇበትን ንግግራዊ እና 
ተግባራዊ ስራዎች ሉማር፤ግሌፅ ያሌሆነሇትንም ሉጠይቅ 
(ግዳታ ይሆንበታሌ)፡፡ 

5. ሏጃጁ ወዯ ሚቃት ሲዯርስ (ከሶስቱ የሏጅ እና ዐምራ 
አፇፃፀም ስርዒቶች) ኢፌራዴ፣ተመቱዕ እና ቂራን 
የፇሇገውን መምረጥ የሚችሌ ሲሆን ሆኖም ሀዴይን 
እየነዲ (ይዞ) ካሌመጣ በተመቱዕ፣ ሀዴይን እየነዲ (ይዞ) 
ከመጣ ዯግሞ በቂራን ስርዒት (ሏጅና ዐምራውን) 
ማዴረጉበሊጭነት አሇው፡፡ 

6. በበሽታ ወይም(በመንገዴ ሊይ ሉከሰት በሚችሌ) ችግር 
ምክንያንትየሏጅን ወይም ዐምራን ስርእት ሙለ በሆነ 
መሌኩ ሊሌወጣ እችሊሇሁ ብለከጅምሩ ስጋት የገባው 
ሙህሪም (ኒያውን በሚያዯርግበት ወቅት) «(አንዲች እክሌ 
ገጥሞኝ የሏጅን ስራ ከመጨረስ ከታገዴኩኝ) መፇቺያዬ 
(ማሳረጊያዬ) እዚያው የታገዴኩበት ቦታ ነው።» ብል 
ቅዴመሁኔታን ማስቀመጥ ይችሊሌ፡፡ 

7. የሕፃናት ሏጅ ምንም እንኳተቀባይነት ያሇው ቢሆንምነገር 
ግን (በዚህ ጨቅሊ እዴሜ የፇፀሙት ሏጅ) በእያንዲንደ 
ሇአካሇ መጠን በዯረሰና አቅሙ ያሇው ሙስሉም ሊይ 
ያሇውን ሏጅ የማዴረግ ግዳታ እንዯተወጡ 
አያስቆጥራቸውም፡፡ 
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8. ሙህሪም ገሊውን ሉታጠብ፣ራሱን (ፀጉሩን) ሉያጥብ ማከክ 
ካስፇሇገውም ራሱን ሉያክይፇቀዴሇታሌ፡፡ 

9. ሙህሪም ሴት መህረሞቿ ያሌሆኑ (ባዕዴ) ወንድች 
እንዲያይዋት ከሰጋች ሻሽዋን በፉትዋ ሊይ ሌትሇቀው 
ይፇቀዴሊታሌ፡፡ 

10. ብዙ ሴቶች ከፉታቸው ሊይ የሇቀቁትን ሻሽ ፉታቸውን 
እንዲይነካ ከፌ ሇማዴረግ ከታቹ መዯገፉያ የመሸጎጥ 
ሌምዴ በሸሪዒ  መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

11. ሙህሪም ኢሕራም ያዯረገበትን ሌብስ አጥቦ በዴጋሚ 
መሌበስ እንዱሁም በላሊ መቀየር ይፇቀዴሇታሌ፡፡ 

12. ሙህሪሙ ረስቶ ወይም ባሇማወቅ (በሰውነት አካሊት ሌክ) 
የተሰፈ ሌብሶችን ቢሇብስ ወይም ጭንቅሊቱን(ከጭንቅሊቱ 
ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በሚኖረውእንዯ ኮፉያ እና 
ጥምጣም ባሇ ነገር) ቢሸፌን አሌያም ሽቶን ቢጠቀም 
የማካካሻ እርዴን (ፉዴያን) ማረዴግዳታ አይሆንበትም፡፡ 

13. ሏጃጁ ሙተመተዕ ወይም ዐምራ አዴራጊ ከሆነ ወዯ ካዕባ 
ሲዯርስ ጠዋፈን ከመጀመሩ በፉት ተሌቢያን ያቋርጣሌ፡፡ 

14. ረመሌም ይሁን ኢዴጢባዕ ከመግቢያ ጠዋፌ ውጭ 
በላልቹ የጠዋፌ አይነቶች የተዯነገጉ አይዯለም፡፡
በተጨማሪም ረመሌ ከጠዋፈ በመጀመሪዎቹ ሶስቱ ዙሮች 
ሊይ ብቻ የተዯነገገ ሲሆን ሁሇቱም ወንድችን እንጂ 
ሴቶችን የሚመሇከቱአይዯለም። 

15. ሏጃጁ (ጠዋፌ በማዴረግ ሊይ ሳሇ) ስንት ዙር ነው 
ያዯረግኩበት ብል ቢጠራጠር ሇምሳላ ሶስት ይሁን አራት 
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ዙር ጠዋፌ ያዯረገው ግር ቢሇው ሶስትአዴርጎ በማሰብ 
የቀረውን ያሟሊሌ፡፡ ሰዕይም ሊይ ተመሳሳይ ሁኔታ 
ቢገጥመው በተመሳሳይ ሁኔታ መፇፀም ይጠበቅበታሌ፡፡ 

16. (በጠዋፌ ሊይ) መጨናነቅ በሚከሰትበት ወቅት ከዘምዘም 
ውሀ (መፌሇቂያ) እና መቃመ ኢብራሂም ኋሊ ጠዋፌ 
ማዴረግ ችግር የሇውም፡፡ የመስጅደ የምዴሩም ይሁን 
የፍቁ ክፌልች ባጠቃሊይ ጠዋፌ ማዴረጊያ ናቸው፡፡ 

17. ጠዋፌ ሊይ ከሚስተዋለ የተኮነኑ የወንጀሌ ተግባራት 
መካከሌ አንደ አንዱት ሴት ጌጦቿን ተጋጊጣ፣ጥሩ መዒዛ 
ያሊቸውን ሽቶዎች ተጠቅማ እና ተገሊሌጣ ጠዋፌ ማዴረጓ 
ነው፡፡ 

18. አንዱት ሴት ኢሕራም (ሇሏጅ ወይም ዐምራ ኒያ) 
ካዯረገች በኋሊ የወር አበባ ወይም የወሉዴ ዯም ከታያት 
ከእርሱ እስክትጠራ ዴረስ በካዕባ ዙሪያ ጠዋፌ ማዴረግ 
አይፇቀዴሊትም፡፡ 

19. ሴት ሌጅ በአሇባበስ ከወንድች ጋር ከመመሳሰሌ፣ጌጦቿን 
ከመግሇጥ እና (መገሊሇጥ) ከራቀች እና ከተጠነቀቀች ፇተና 
ሊይ ከሚጥለ ሌብሶች ውጭ በፇሇገችው ዒይነት ሌብስ 
ኢሕራም ማዴረግ ይፇቀዴሇታሌ፡፡ 

20. በሏጅና ዐምራ ኢሕራም(ኒያ) ወቅት (ሇበይከ ሏጀን 
ወይም ሇበይከ ዐምረተን ብል ከመናገር) ውጭ በላልች 
የአምሌኮ አይነቶች ኒያንበሌብ ከማሰብ ባሻገር  (ሇምሳላ 
ነወይቱ አን-ኡሰሉ… የመሳሰለትን በማሇት) በምሊስ 
መናገር አዱስ ፇጠራ (ቢዴዒ) ሲሆን በዚህ ሊይ ዴምፅን 
ከፌ ማዴረጉ ዯግሞ የከፊ ነው፡፡ 
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21. ሇአካሇ መጠን የዯረሰ አንዴ ሙስሉምበጉዞውሏጅን ወይም 
ዐምራን ማዴረግ የሚያስብ ከሆነ የኢሕራም ማዴረጊያ 
ክሌልችን (ሚቃቶችን) ያሇ ኢሕራም (ኒያ) 
ማሇፈየተከሇከሇ ነው፡፡ 

22. ሇሏጅ ወይም ዐምራ በአውሮፕሊንየሚጓዝ ሰው በሚቃቱ 
ትይዩ በሚሆንበት ወቅት ኢሕራም (ኒያ) ያዯርጋሌ። 
ስሇሆነም ከሚቃቱ ትይዩ ከመሆኑ በፉት ሇኢሕራም 
መዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ በአውሮፕሊን ውስጥ እንቅሌፌ 
እንዲየወስዯው ወይም እንዲይዘናጋ ስጋት ከገባው 
ከሚቃቱትይዩ ከመሆኑ በፉት ኢሕራም ቢያዯርግ ችግር 
የሇውም፡፡ 

23. ከሏጅ በኋሊ ከተንዑም ወይም ከጁዕራናበመመሊሇስ 
አንዲንዴ ሰዎች የሚፇፅሙት  ዐምራን የማብዛት ሙከራ 
በሸሪዒየተዯነገገ ስሇመሆኑ ምንም አይነት መረጃ የሇም። 

24. ሏጃጁ በእሇተ አተርዊያ (ከዙሌሂጃ ስምንተኛው ቀን) መካ 
ውስጥ ካሇበት ቦታ ኢሕራም ያዯርጋሌ ብዙዎች 
እንዯሚያዯርጉት መካ ውስጥወይም ከሚዛቡ(ካዕባ ሊይ 
ያሇው አሸንዲ) አጠገብ ነው ኢሕራም ማዴረግ የግዴ 
አይዯሇም፡፡ ከሚና በሚወጣበትም ጊዜ ምንም አይነት 
የተሇየየመሰናበቻ ተግባር አይጠበቅበትም፡፡ 

25. በዘጠኘኛው ቀን ከሚና ወዯ ዒረፊ የሚያዯረገው ጉዞ ፀሏይ 
ከወጣች በኋሊ መሆኑ የተመረጠ ነው፡፡ 

26. ከዒረፊ ፀሏይ ከመጥሇቋ በፉት መንቀሳቀስ አይፇቀዴም፡፡ 
ፀሏይ ከጠሇቀችም በኋሊ ሏጃጁ በእርጋታ እና ክብሩን 
በጠበቀ መሌኩ ሉንቀሳቀስ ይገባሌ፡፡ 
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27. በዚህ እሇት የመግሪብ እና ኢሻዕ ሰሊቶች የሚሰገደት 
በመግሪብም ይሁን የኢሻዕ ወቅትሙዝዯሉፊ ከዯረሱ በኋሊ 
ነው፡፡ 

28. ሇጠጠር ውርወራ የሚሆኑ ጠጠሮችንከማንኛውም ቦታ 
መሌቀም ይቻሊሌ፤ (ስሇሆነም)ጠጠሮችን ከሙዝዯሉፊ 
መሌቀም ግዳታ አይዯሇም። 

29. ሇጠጠር ውርወራ የተሇቀሙ ጠጠሮችን ማጠብ የተወዯዯ 
አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ይህ ተግባር ከመሌዕክተኛውም 
() ይሁን ከሰሏቦች የተገኘ አይዯሇም፡፡ 

30. ሴቶች፣ህፃናት እና የመሳሰለ አቅመ ዯካሞች በሇሉቱ 
የመጨረሻ ክፌሇ ግዜ ከሙዝዯሉፊ ወዯ ሚና 
እንዱንቀሳቀሱ ይፇቀዴሊቸዋሌ፡፡ 

31. ሏጃጁ በዑደ ዕሇት ሚና ዯርሶ ጀምረተሌ-ዒቀባ ሊይ 
ጠጠር መወርወር ሲጀምር ተሌቢያን ያቋርጣሌ፡፡ 

32. በጠጠር ውርወራ ወቅት ግዴ የሚሆነው ጠጠሩ እጉዴጓደ 
ውስጥ ማረፈ እንጂ (ነጥሮ ሳይወጣ) እዚያው መቅረቱ 
አይዯሇም። 

33. ይበሌጥ ትክክሇኛ በሆነው የዐሇማዎች አቋም 
መሰረትየእርዴ ማረጃው ወቅት እስከ አያመ-አታሽሪቅ 
መጨረሻ (ከዙሌሑጃ ወር አስራ ሶስተኛ) ቀን ፀሏይ 
መጥሇቂያ ዴረስ ይቆያሌ፡፡ 

34. ጠዋፇሌ-ኢፊዲ ከሏጅማዕዘናት (ሩክኖች) መካከሌ አንደ 
ነው። ስሇሆነም እርሱ ካሌተፇፀመ ሏጅ ፇፅሞ የተሟሊ 



53 
 

ሉሆን አይችሌም፡፡ (ሆኖም) ሏጃጁ በሚና ከሚቆይባቸው 
ቀናት በኋሊ ሉያቆየው ይችሊሌ፡፡ 

35. ሏጅና ዐምራን አቆራኝቶ የሚፇፅም (ቃሪን) እንዱሁም 
ሏጅን ብቻ የሚፇፅም (ሙፌሪዴ) ከአንዴ ግዜ በሊይሰዕይ 
ማዴረግ የሇባቸውም። 

36. ሏጃጁ የእርደ (የዑደ) እሇት የሚፇፅማቸውን ተግባራት 
በሚከተሇው ቅዯም ተከተሌ መሰረት ማዴረጉ የተሻሇ ነው፡
፡ 

 ጀምረተሌ-ዒቀባ ሊይ ጠጠር በመወርወር ይጀምራሌ፣ 
ከዚያም (ማረዴ ግዳታ የሚሆንበት ከሆነ) እርደን 
ያርዲሌ፣ ፀጉር መሊጨቱን ወይም ማሳጠሩን ያስከትሊሌ፣ 
ጠዋፌ በማዴረግ ይቀጥሌ እና በመጨረሻም (ሰዕይ 
ማዴረግ ካሇበት) ሰዕይ በማዯርግ ያጠናቅቃሌ፡፡ሆኖም 
አንደን ከላሊኛው ቢስቀዴምም ችግር የሇውም፡፡ 

37. ሙለ መፇታት (ማሇትም ሰውየው በኢሕራም ምክንያት 
የተከሇከሊቸው ነገሮች ሁለ የተፇቀደ የሚሆኑበት ሁኔታ) 
ሉከሰትባቸው የሚችለ ነገሮች የሚከተለት ናቸው፦ 

ሀ.ጀምረተሌ-ዒቀባ ሊይ ጠጠር መወርወር። 

ሇ.ፀጉርን መሊጨት ወይም ማሳጠር። 

ሏ.ጠዋፇሌ-ኢፊዲን (ሠዕይ ማዴረግ ሊሇበት) ከሠዕይ ጋር 
ማከናወን፡፡ 

38. (በአስራ ሁሇተኛው ቀን ጠጠር ከወረወረ በኋሊ) ሏጃጁ 
ከሚና ሇመውጣት ከተቻኮሇ ፀሏይ ከመጥሇቋ በፉት ሚናን 
ሇቆ መውጣት ግዴ ይሆንበታሌ፡፡ 
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39. ጠጠር መወርወር የማይችሌሕፃን ሏሊፉው የእራሱን 
ከወረወረ በኋሊ ሇእርሱ ይወረውርሇታሌ፡፡ 

40. በበሽታ ወይም በእዴሜ መግፊት አሌያም በላሊ ምክንያት 
ጠጠር መወርወር የተሳነው ሰው በእርሱ ምትክ ጠጠር 
የሚወረውርሇት ሰው መወከሌ ይችሊሌ፡፡ 

41. ተወካዩ ከዕሇቱ የጠጠር መወርወርያ ስፌራዎች 
በእያንዲንዲቸው በቅዴሚያ ሇእራሱ በመቀጠሌም ሇወከሇው 
ሰው በዴጋሚ መመሇስ ሳያስፇሌገው በአንዴ ወቅት 
መወርወር ይችሊሌ፡፡ 

42. ሏጃጁ ከመስጅዯሌ ሀራም አቅራቢያ (ከመካ) ነዋሪዎች 
ካሌሆነና (ሏጅ እና ዐምራ ስርአቱን) በሙተመቲዕነት 
ወይም ቃሪንነት ከፇፀመ ሀዴይን ማቅረብየሚሆንበት 
ሲሆን እርሱም አንዴ በግ ወይም ፌየሌ በነፌስወከፌ 
አሌያም አንዴ ግመሌ ወይም በሬ ሇሰባት ነው፡፡ 

43. በተመቱዕ ወይም በቂራን (የሏጅና ዐምራ አፇፃፀም ሕግ 
መሰረት) ሏጅን እና ዐምራን የሚፇፅም ሰው ሏዴይን 
ማረዴ ከተሳነው ሶስት ቀን በሏጅ ሊይ ሳሇ እንዱሁም 
ሰባት ቀን ወዯ ቤተሰቦቹ ሲመሇስ መጾም ግዳታ 
ይሆንበታሌ፡፡ 

44. ሏጃጁ በዕሇት ዒረፊ ጾመኛ ሆኖ እንዲይውሌ (የሚያርዯው 
እርዴ የላሇው በምሆኑ መጾም ካሇበት) የሚጾማቸውን 
ሶስት ቀናት ከዚህ ቀን ማስቀዯሙ የተሻሇ ነው፡፡ ያንን 
ማዴረግ ካሌቻሇም ሶስቱን የአያመ-አተሽሪቅ (ማሇትም 
አስራ አንዯኛውን፣አስራ ሁሇተኛውን እና አስራ 
ሶስተኛውን) ቀናት ይፆማሌ፡፡ 
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45. ሏጃጁ ከሊይ የተጠቀሱትን የሶስት ቀናት ጾም አከታትልም 
ይሁን አሇያይቶ መጾም የሚፇቀዴሇት ቢሆንም ነገር ግን 
ከአያመ-አተሸሪቅ ማዘግየት የሇበትም፡፡ በተመሳሳይ 
ሁኔታም (ወዯ አገሩ ሲመሇስ የሚጾማቸውን) የሰባት ቀን 
ጾም በተመሇከተ አከታትልም ይሁን አሇያይቶ መጾም 
ይፇቀዴሇታሌ፡፡ 

46. በወር አበባ እና በወሉዴ ዯም ሊይ ካለ ሴቶችውጭ 
በላልቹ ሏጃጆች ሊይ ሁለ የመሰናበቻ ጠዋፌን (ጠዋፇሌ-
ወዲዕ) መዴረግ ግዳታ ነው፡፡ 

47. የመሌዕክተኛውን () መስጅዴ ከሏጅ በፉትም ይሁን 
በኋሊ አሌያም ከአመቱ በማንኛውምወቅት መጎብኘት ሱና 
ነው፡፡ 

48. የነብዩን () መስጅዴ (መስጅዴ-አነበዊ) የሚጎበኝ ሰው 
(ማንኛውም መስጅዴ ሲገባ የመጀመሪያው ተግባሩ ይህ 
እንዯሆነው  ሁለ) ሁሇት ረከዒን በመስጂደ ማንኛውም 
ስፌራ በመስገዴ መጀመሩ የተወዯዯ (ሱና) ሲሆን ሆኖም 
ሁሇቱን ረከዒ በተከበረው ረውዲ ሊይ መስገደ የተሻሇነው፡፡ 

49. የመዕክተኛውን () መካነ መቃብርንም ይሁን ላልችን 
መቃብሮች መጎብኘት ሇወንድች ብቻ የተፇቀዯ (የተዯነገገ) 
ሲሆን ይህም (እርሱን ብቻ አስቦ) ስንቅ ሰንቆ መጓጓዣ 
አዘጋጅቶ መጓዝ በላሇበት ሁኔታ ነው፡፡ 

50. የተከበረው (የመሌዕክተኛው () አካሌ ባረፇበት 
(የእናታችን አዑሻ)) ቤት ግዴግዲ መተሻሸት ወይም 
እርሱን መሳም አሌያም በርሱ ዙሪያ ጠዋፌ ማዴረግ 
ከቀዯምት ዯጋጎች (ከሰሇፌ-አሳሉህ) ያሌተገኘ የተኮነነ 
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የፇጠራ (የቢዴዒ) ተግባር ሲሆን በርሱ ዙሪያ ጠዋፌ 
በማዴረግየታሰበው ወዯ መሌዕክተኛው () (በአምሌኮ) 
መቃረብ ከሆነ ዯግሞ (ከኢስሊም የሚስወጣ) ትሌቁ ሽርክ 
ይሆናሌ፡፡ 

51. ማነኛውም ሰው መሌዕክተኛውን () ጉዲዩን 
እንዱፇፅሙሇት፣ከጭንቅ እንዱገሊግለት ሉጠይቅ 
አይፇቅዴሇትም፤ ምክንያቱም ይህ የሽርክ ተግባር ነውና፡፡ 

52. የመሌዕክተኛው () የቀብር ውስጥ ሕይወት 
ከመሞታቸው በፉት እንዯነበረው አይነት ሳይሆን ምንነቱን 
እና ሁኔታውን አሊህ ( ) እንጂ ማንም የማያውቀው 

በዚህኛው እና በወዱያኛው ዒሇም መካከሌ ጋርድ 
የሚገኘው (የበርዘኽ)ዒሇም ሕይወት ነው፡፡ 

53. አንዲንዴ (የመሌዕክተኛውን () መስጅዴ የሚጎበኙ) 

ጎብኚዎች ሆን ብሇው ደዒቸውንየመሌዕክተኛው () 
ቀብር አጠገብ ሇማዴርግመጠባበቃቸው፣ወዯ ቀብሩም 
ዞረው (ሇደዒእ) እጆቻቸውን ማንሳታቸው መሰረት 
የላሇው የፇጠራ (የቢዴዒ) ተግባር ነው፡፡ 

54. አንዲንዴ (ሇእውቀት ቅርበት የላሊቸው) ሰዎች 
እንዯሚገምቱት የመሌዕክተኛውን ቀብር መጎብኘት ሇሏጅ 
ግዳታም ይሁን መስፇርት አይዯሇም፡፡ 

55. ወዯ መሌዕክተኛው() ቀብር ስንቅን ሰንቆ 
መጓዝበሸሪዒ መሰረት ያሇው እና የተዯነገገ ነው ሲለ 
አንዲንዴ ሰዎች በማስረጃነት የሚጠቅሷቸው ሀዱሶች 
ባጠቃሊይ ከሰነዴ አንፃር (መርጃ ሆነው መቅረብ 
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የማይችለ)ዯካሞች (ዯኢፌ) አሌያም የተቀጠፈ (መውደዕ) 
ሀዱሶች ናቸው። 

በዓረፋ፣ በመሸዏረሌ ሀራም እና 
በላልችም ቦታዎች ሉደረጉ የሚችለ 

ዱዏዎች 
         በዒረፊ በመሽዒረሌ-ሀራም (ሙዝዯሉፊ) እና ከዚያም 

ውጭ ባለ ደዒእ የበሇጠ ተቀባይነት በሚያገኝባቸው 
ቦታዎች ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ደዒዎች ወይም 
በተወሰኑት ደዒእ ማዴረጉ የተመረጠ ነው። 

 

1. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ አሌዒፌወ ወሌዒፉየተ ፉዱኒ 
ወደንያየ ወአህሉ ወማሉ አሊሁመ  እስቱር  ዏውራቲ 
ወአሚን ረውዒቲ አሊሁመ እህፇዝኒ ሚን በይኒ የዯየ 
ወሚን ኸሌፉ ወዒን የሚኒ ወዒን ሺማሉ ወሚን ፇውቂ 
ወአዐዙ ቢዒዘመቲከ አንኡግታሇ ሚንታህቲ”  

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! በዱኔ፣ በደንያዊ ህይወቴ፣ 
በቤተሰቤና በንብረቴ ዯህንነትን እንዴትሰጠኝ፣ ምህረትን 
እንዴታዯርግሌኝ እጠይቅሀሇሁ። አሊህ ሆይ! ገመናዬን 
ሸፌንሌኝ፣ ስጋቴን አስወግዴሌኝ። አሊህ ሆይ!  ከፉት 
ሇፉቴ፣ ከኋሊዬ፣ ከቀኜ፣ ከግራዬ፣ ከበሊዬ ጠብቀኝ። 
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ከበታቼም በዴንገት ከሚመጣ አዯጋ እና ጥቃት በሌቅናህ 
እጠበቃሇሁ። 

 

2.  “አሊሁመ  ዒፉኒ ፉበዯኒ  አሊሁመ  ዒፉኒ ፉሰምዑ፣ 
አሊሁመ ዒፉኒ ፉበሰሪ፣ ሊኢሊሃ  ኢሊ  አንተ፣  አሊሁመ 
ኢኒ አዐዙቢከ ሚነሌኩፌሪ ወሌፇቅሪ ወሚን 
ዏዛቢሌቀብሪ፣ ሊኢሊሃ ኢሊ አንተ”“አሊሁም አንተ ረቢ 
ሊኢሊሃ ኢሊ አንተ ኸሇቅተኒ ወዒነ ዏብደከ ወዒነ ዒሊ 
ዒህዱከ ወወዕዱከ መስተጣዕቱ አዐዙቢከ ሚን ሸሪ 
ማሰነዕቱ አቡኡ ሇከ ቢኒዕመቲከ ዒሇየ ወአቡኡ ቢዘንቢ 
ፇግፉርሉ ኢነሁ ሊየግፉሩ አዙኑበ ኢሊ አንተ”“አሊሁመ 
ኢኒ አዐዙ ቢከ ሚነሌሀሚ ወሌሀዝኒ ወአዐዙቢከ 
ሚነሌዏጅዚ ወሌከሰሉ ወሚነሌቡኽሉ ወሌጁብኒ 
ወአዐዙቢከ ሚንገሇበቲ አዯይኒ ወቀህሪ አሪጃሌ አሊሁመ 
እጅዒሌ አወሇ ሀዘሌየውም ሰሊሀን ወአውሰጠሁ ፇሊሀን 
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ወአኺረሁ ነጃሀን ወአስአለከ ኸይረይ አደንያ ወሌአኺራ 
ያአርሀመ አራሂሚን” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! መሊ አካላን ጤናማ 
አዴርግሌኝ። አሊህ ሆይ ! መስሚያዬን ጤናማ 
አዴርግሌኝ። አሊህ ሆይ! መመሌከቺያዬን ጤናማ 
አዴርግሌኝ። ከአንተ ላሊ እውነተኛ አምሊክ የሇም። አሊህ 
ሆይ! ከክህዯት፣ ከዴህነትና ከቀብር ቅጣት በአንተ 
እጠበቃሇሁ። ከአንተ ላሊ እውነተኛ አምሊክ የሇም።አሊህ 
ሆይ! አንተ ጌታዬ ነህ፤ ከአንተም ላሊ እውነተኛ አምሊክ 
የሇም። ፇጥረኸኛሌ፤ እኔ ባሪያህ ነኝ፤ እኔም የቻሌኩትን 
ያክሌ ቃሌ ኪዲኔን ሇመሙሊት በመጣር ሊይ ነኝ። 
ከሰራሁት ወንጀሌ ክፈት በአንተ እጠበቃሇሁ። በኔ ሊይ 
የዋሌከውን ውሇታ አምናሌሁ፤ ወንጀሌኛ መሆኔንም 
አምናሇሁ፤ እነሆ! ከአንተ ላሊ ወንጀሌን የሚምር የሇምና 
ማረኝ። አሊህ ሆይ! ከጭንቀትና ትካዜ በአንተ 
እጠበቃሇሁ፤ ከዯካማነትና ከስሌቹነት፤ ከስስትና ፌርሃት 
በአንተ እጠበቃሇሁ። ከእዲ ጫናና ከሽንፇትም በአንተ 
እጠበቃሇሁ። አሊህ ሆይ! የዚህን እሇት መጀመሪያ 
መስተካከያ መሀከሇኛውን ነፃ መውጫ መጨረሻውን ዴሌ 
መጎናጸፌያ አዴርገው። አንተ የአዛኞች ሁለ አዛኝ (አሊህ) 
ሆይ! በቅርቢቱም ይሁን በወዱያኛው ዒሇም መሌካሙን 
እሇምንሃሇሁ። 
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3. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ አሪዲ በዕዯሌቀዶኢ ወበርዯሌዏይሺ 
በዕዯሌመውቲ ወሇዘተ አነዘሪ ኢሊወጅሂከሌከሪም ወሸወቀ 
ኢሊ  ሉቃኢከ ፉገይሪ ዯራአ ሙዱረቲን ወሊፉትነቲን 
ሙዱሊ ወአዐዙቢከ አንአዝሉመ አውኡዝሇመ 
አውአዕተዱየ አውዩዕተዲ ዏሇየ አውአክተሲበ ኸጢአተን 
አውዘንበን ሊተግፉርሁ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ከፌርዴህ በኃሊ ውሳኔን በፀጋ 
መቀበሌን፣ ከሞት በኃሊ ሰሊማዊ ህይወትን፣ ክቡር ፉትህን 
በማየት የሚገኝ እርካታን፣ ከባዴ ጉዲትና አጥማሚ ፇተና 
ወዯ እኔ ከመምጣቱ በፉት ካንተ ጋር የመገናኘትን 
ናፌቆት እንዴትሇግሰኝ እሇምንሃሌሁ። አሊህ ሆይ! 
ከመበዯሌ ወይም በላልች ከመበዯሌ፣ ዴንበር ከማሇፌ 
ወይም በላልች ዴንበር እንዲይታሇፌብኝ፣  አሌያም 
ኅጢአትን ከመስራት ወይም አንተ የማትምረውን ወንጀሌ 
ከመፇፀም በአንተ እጠበቃሇሁ።  

 

4. “አሊሁመ ኢኒ አዐዙቢከ  ሚን አን ኡረዯ ኢሊ 
አርዘሉሌዐሙሪ  አሊሁመ ኢህዱኒ ሉአህሰኒሌ አዕማሌ 
ወሌአኽሊቅ ሊየህዱ ሉአህሰኒሃ ኢሊ አንተ ወስሪፌዏኒ 
ሰይአሃ ሊየስሪፈ ዏኒ ሰይአሃ ኢሊ አንተ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ከመጃጀት በአንተ እጠበቃሇሁ። 
አሊህ ሆይ! ወዯ በጎ ስራና ወዯ መሌካም  ሥነ-ምግባር 
ካንተ ላሊ የሚመራ የሇምና ሇበጎ ስራና ሇመሌካም  ሥነ-
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ምግባር ምራኝ። ካንተም ላሊ  ከኔ ክፈ ስራንና መጥፍ 
ባህሪን የሚያርቅ የሇምና አርቅሌኝ። 

 

5. “አሊሁመ አስሉህሉ ዱኒ ወወሢዕሉ ፉዲሪ ወባሪክሉ 
ፉሪዝቂ አሊሁመ ኢኒ አዐዙቢከ ሚነሌቀስዋ ወሌገፌሊ 
ወዙሊ ወሌመስከና ወአዐዙቢከ ሚነሌኩፌሪ ወሌፈሱቂ 
ወሺቃቂ ወሱምዒቲ ወሪያኢ ወአዐዙቢከ ሚነአስመሚ 
ወሌበክሚ ወሌጁዛሚ ወሰዬኢሌ አስቃሚ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! እምነቴን አስተካክሌሌኝ፤ ቤቴን 
አስፊሌኝ፤ ሲሳዬን ባርክሌኝ። አሊህ ሆይ! ከሌብ ዴርቀት፣ 
አንተን ከመዘናጋት፣ ከውርዯትና ከዴህነት በአንተ 
እጠበቃሇሁ። ከከህዯት፣ ከአመፅ፣ ከጨቅጫቃነት፣ 
ከይስሙሌኝና ይዩለኝ በአንተ እጠበቃሌሁ። ከዯንቆሮነት፣ 
ከደዲነት፣ ከቁምጥናና ከማነኛውም ክፈ በሽታም በአንተ 
እጠበቃሇሁ። 

 

6. “አሊሁመ አቲ ነፌሲ ተቅዋሃ ወዘኪሃ አንተ ኸይሩ 
መንዘካሃ አንተ ወሉዩሃ ወመውሊሃ አሊሁመ ኢኒ 



62 
 

አዐዙቢከ ሚን ዑሌሚን ሊየንፇዐ ወቀሌቢን ሊየኽሸዐ 
ወነፌሲን ሊተሽበዐ ወዲዕወቲን ሊዩስተጃቡ ሇሃ”  

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ሇነፌሴ አንተን መፌራትን 
(ተቅዋን) ሇግሳት። አጥራትም ከአንተ ላሊ የሚያጠራት 
የሇምና። አንተ ጌታዋም ረዲቷም ነህ። አሊህ ሆይ! 
ከማይጠቅም ዕውቀት፣ ፇጣሪውን ከማይፇራ ሌብ፣ 
ከማትጠግብ ነፌስ፣ ተቀባይነት ከማያገኝ ደዒም በአንተ 
እጠበቃሇሁ። 

7. “አሊሁመ ኢኒ አዐዙቢከ ሚንሸሪ ማዏሚሌቱ ወሚንሸሪ 
ማሇም አዕመሌ ወአዐዙቢከ ሚንሸሪ ማዒሉምቱ ወሚንሸሪ 
ማሇም አዕሇም አሊሁመ ኢኒ አዐዙቢከ ሚንዘዋሉ 
ኒዕመቲከ ወተሀዉሉ ዒፉየቲከ ወፈጀአቲ ኒቅመቲከ 
ወጀሚዑ ሠኸጢከ”  

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ከሰራሁት ክፈ ስራ ውጤትና 
ምናሌባት ወዯ ፉት ሌሰራው ከምችሇው ክፈ ስራ ውጤት 
በአንተ እጠበቃሇሁ። ካወቅኩትና ካሊወቅኩትም ክፈ ነገር 
በአንተ እጠበቃሇሁ። አሊህ ሆይ! ከጸጋህ መወገዴ፣ 
ከሇገስከኝ ሰሊምና  ጤንነት መሇወጥ፣ ከዴንገተኛ ብቀሊህና 
ከቁጣህም ሁለ በአንተ እጠበቃሇሁ። 
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8. “አሊሁመ ኢኒ አዐዙቢከ ሚንሌሀዴሚ ወተረዱ ወሚነሌ 
ገረቂ ወሌሏርቂ ወሌሀረሚ ወአዐዙብከ ሚን አየተኸበጠኒ 
አሸይጣኑ ዑንዯሌመውቲ ወአዐዙቢከ ሚን አንአሙተ 
ሇዱገን ወአዐዙቢከ ሚን ጠመዑን የህዱ ኢሊጠብዑን” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! አንዴ ነገር ፇርሶ ከሚያስከትሇው 
ጥፊት፣ ከፌ ካሇ ቦታ በመውዯቅ፣ (ውሃ ውስጥ) 
በመስጠም፣ በቃጠል ከሚዯርሱ አዯጋዎች እንዱሁም 
ከመጃጀት በአንተ እጠበቃሇሁ። በመሞቻ ጊዜዬ በሸይጣን 
ከመሸንገሌ በአንተ እጠበቃሇሁ። ተነዴፋ ከመሞት በአንተ 
እጠበቃሇሁ። ጠባዬ ሆኖ ከሚቀር ስግብግብነትም በአንተ 
እጠበቃሇሁ። 

9. “አሊሁመ ኢኒ አዐዙ ቢከ ሚን ሙንከራቲሌ አኽሊቂ 
ወሌአዕማሌ ወሌአህዋእ ወሌአዴዋኢ ወአዐዙቢከ ሚን 
ገሇበቲ አዯይኒ ወቀህሪ አሪጃሌ ወሸማተቲሌ አዕዲእ”  

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ከመጥፍ ስነ-ምግባር፣ ከክፈ 
ስራ፣ ስሜትን ከመከተሌ እና ከበሽታ በአንተ እጠበቃሇሁ። 
ከእዲ ጫና ከጭቆናና የጠሊት መሳቂያ ከመሆንም በአንተ 
እጠበቃሇሁ። 
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10. “አሊሁመ አስሉሕሉ ዱኒየሇዚ ሁወ ዑስመቱ አምሪ 
ወአስሉሕሉ ደንያየሇቲ ፉሃ መዒሺ ወአስሉህሉ 
አኺረቲሇቲ ኢሇይሃ መዒዱ ወጀዏሉሌሃያተ ዚያዯተንሉ 
ፉኩሉ ኸይሪን ወጀዏሉሌመውተ ራሏተንሉ ሚንኩሉ ሸሪን 
ረቢ አዑኒ ወሊቱዑን ዏሇየ ወንሱርኒ ወሊተንሱር ዏሇየ 
ወህዱኒ ወየሲር አሌሁዲ ሉ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! የነገሬ ሁለ ማስተካከያ የሆነውን 
ዱኔን አስተካክሌሌኝ። ጊዜያዊ መኖሪያዬ የሆነችውን 
ደንያዬን አብጅሌኝ መመሇሻዬ የሆነውንም የመጪውን 
ዒሇም አስተካክሌሌኝ። የህይወት ዘመኔን መሌካም ነገሮችን 
የማበዛበት አዴርግሌኝ። ሞቴን ዯግሞ ከክፈ ነገሮች 
የምገሊገሌበት አዴርገው። ጌታዬ ሆይ! አግዘኝ በኔ ሊይ 
(ጠሊቴን) አታግዝ። እርዲኝ በኔ ሊይ (ጠሊቴን) አትርዲ። 
ቅኑን መንገዴ ምራኝ እርሱንም አግራሌኝ። 

 

11. “አሊሁመ እጅዒሌኒ ዘካረን ሇከ ሸካረን ሇከ ሚጥዋዏን ሇከ 
ሙኽቢተን ኢሇይከ አዋሃን ሙኒባ ረቢ ተቀበሌ ተውበቲ 
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ወግሲሌ ሀውበቲ ወአጂብ ዯዕወቲ ወሰቢት ሁጀቲ ወህዱ 
ቀሌቢ ወሰዱዴ ሉሳኒ ወስለሌ ሰኺመቲ ሰዴሪ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! አብዝቶ አንተን የሚያስታውስ፣ 
የሚያመሰግን፣ ዘውትር ሊንተ ታዛዥ፣ የሚዋረዴ፣ 
አሌቃሻና ወዯ አንተ ተመሊሽ አዴርገኝ። ጌታዬ ሆይ! 
ንሰሃዬን ተቀበሇኝ ወንጀላን እጠብሌኝ። ሌመናዬን 
ተቀበሇኝ ማስረጃዬን አፅናሌኝ።  ሌቦናዬን አቅናሌኝ። 
አንዯበቴን የተስተካከሇ አዴርግሌኝ። በሌቤ ወስጥ 
ያሇውንም መጥፍ ፌሊጎት ሁለ አውጣሌኝ። 

12. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ አሰባተ ፉሌአምር ወሌዒዚመተ 
ዒሇሩሽዴ ወአስአለከ ሹክረ ኒዒመቲከ ወሂስኒ ዑባዯቲክ 
ወአስአለከ ቀሌበን ሰሉመን ወሉሳነን ሳዱቀን ወአስአለከ 
ሚን ኸይሪ ማተዕሇሙ ወአዐዙ ቢከ ሚንሸሪ ማተዕሇሙ 
ወአስተግፉሩከ ሚማ ተዕሇሙ ወአንተ ዒሊሙሌጉዩብ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! በጉዲዬ ሊይ ፅናትን በቀናው 
መንገዴ ሊይ ቆራጥነትን እጠይቅሃሇሁ። ፀጋህን 
እንዲመሰግን አምሌኮህን እንዲሳምር እንዴትረዲኝ 
እሇምንሃሇሁ። ንፁህ ሌቦናን እውነተኛ አንዯበትን 
እንዴትሰጠኝ እጠይቅሃሇሁ።አንተ የምታውቀውን መሌካም 
ነገር ሁለ እንዴትሰጠኝ እማፀንሃሌሁ። ከምታውቀው ክፈ 
ነገር ሁለ  በአንተ እጠበቃሇሁ። እኔ ከማሊውቀው አንተ 
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ከምታውቀው ወንጀላም ሁለ ምህረትንህን እሇምናሇሁ። 
አንተ የሩቁን ሁለ አዋቂ ነህና። 

13. “ አሊሁመ አሌሂምኒ ሩሽዱ ወቂኒ ሸረ ነፌሲ አሎሁመ 
ኢኒ አስአለከ ፉዕሇሌ ኸይራት ወተርከሌ ሙንከራት 
ወሁበሌ መሳኪን ወአን ተግፉረ ሉ ወተርሃምኒ ወኢዛ 
አርዴተ ቢዑባዱከ ፉትነተን ፇተወፇኒ ኢሇይከ ገይረ 
መፌቱን” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ቀናውን መንገዴ አሳውቀኝ። 
ከነፌሴም ክፊት ጠብቀኝ። አሊህ ሆይ! መሌካም 
ሥራዎችን እንዴሰራ፣ መጥፍ ሥራዎችን እንዴርቅና 
ዴሆችን እንዴወዴ እንዴታዯርገኝ፤ እንዴትምረኝና 
እንዴታዝንሌኝም እሇምንሃሇሁ። በባሮችህ ሊይ ፇተናን 
በፇሇግክ ግዜም ሳሌፇተን እንዴትወስዯኝ እማፀንሃሇሁ። 

14. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ ሁበከ ወሁበ መን ዩሂቡከ ወሁበ 
ኩሇ ዒመሉን ዩቀሪቡኒ ኢሊ ሁቢከ አሎሁመ ኢኒ አስአለከ 
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ኸይረሌ መስአሊ ወኸይረደዒእ ወኸይረነጃህ ወኸይረሌ 
ዒመሌ ወኸይረ ሰዋብ ወሰቢትኒ ወሰቂሌ መዋዚኒ ወሃቂቅ 
ኢማኒ ወርፇዕ ዯረጃቲ ወተቀበሌ ሰሊቲ ወግፉር ኸጢአቲ 
ወአስአለከ ዯረጃተሌ ዐሊ ሚነሌ ጀና” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! አንተን መውዯዴን፣ አንተን 
የሚወደ አካሊትን መውዯዴን፣ ወዯ አንተ የሚያቀርቡ 
ስራዎችን መውዯዴን እንዴትሰጠኝ እማፀንሃሇሁ። አሊህ 
ሆይ! መሌካም ሌመናን፣ መሌካም ደዒን፣ መሌካም 
ውጤትንና የተሻሇ ምንዲን እንዴትሰጠኝ እጠይቀሃሇሁ። 
ፅናትን ስጠኝ፤ የመሌካም ሥራ ሚዛኔን የሚያመዝን 
አዴርግሌኝ፤ ኢማኔን አረጋግጥሌኝ፤ ዯረጃዬን ከፌ 
አዴርግሌኝ፤ ሰሊቴን፣ በአጠቃሊይ አምሌኮቴን ተቀበሇኝ፤ 
ወንጀላን ማርሌኝ፤ ከጀነትም ከፌተኛውን ዯረጃ 
እንዴትሰጠኝ እማፀንሃሇሁ። 

 

15. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ ፇዋቲሃሌ ኸይሪ ወኸዋቲመሁ 
ወጀዋሚዒሁ ወአወሇሁ ወአኺረሁ ወዛሂረሁ ወባጢነሁ 
ወዯረጃቲሌ ዐሊ ሚነሌጀና”  

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! የመሌካምን ነገር መክፌቻውን፣ 
ማሳረጊያውን፣ መሌካሙን ሁለ ያጠቃሇሇውን፣ 
መጀመሪያውንና መጨረሻውን፣ ግሌጹንም ስውሩንም 
እጠይቅሃሇሁ። ከጀነትም ከፌተኛውን ዯረጃ እንዴትሰጠኝ 
እሇምንሃሇሁ። 
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16. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ አንተርፇዏ ዚክሪ ወተዯዏ ዊዝሪ  
ወቱጠሂረ ቀሌቢ ወቱሀሲነ ፇርጂ  ወተግፉረሉ ዘንቢ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! በመሌካም ስታወስ የምኖር 
እንዴታዯርገኝ፣ የኅጢአቴ ሸክሜን እንዴታወርዴሌኝ፣ 
ሌቤን እንዴታጠራሌኝ፣ ሀፌረቴን (ከሀራም) 
እንዴትጠብቅሌኝና ወንጀላን እንዴትምረኝ እሇምንሃሇሁ። 

 

17. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ አንቱባሪከ ፉሰምዑ ወፉበሰሪ 
ወፉኸሌቂ ወፉኹለቂ ወፉአህሉ ወፉመሕያየ ወፉዒመሉ 
ወተቀበሌ ሃሰናቲ ወአስአለከ አዯረጃቲሌ ዐሊ ሚነሌጀና” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! መስሚያዬን፣ መመሌከቻዬን፣ 
አፇጣጠሬን፣ አጠቃሊይ ስነ-ምግባሬን፣ ቤተሰቤን፣ 
ህይወቴን፣ ስራዬን እንዴትባርክሌኝና በጎ ስራዬን 
እንዴትቀበሇኝ እማፀንሃሇሁ። ከጀነትም ከፌተኛውን ዯረጃ 
እንዴትሰጠኝ እጠይቅሀሇሁ። 
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18. “አሊሁመ ኢኒ አዐዙ ቢከ ሚን ጀህዱሌ በሊኢ ወዯረኪ 
አሽቃኢ ወሱኢሌቀዲኢ ወሸማተቲሌ አዕዲኢ አሊሁመ 
ሙቀሉበሌቁለቢ ሰቢት ቀሌቢ ዒሊ ዱኒክ አሊሁመ 
ሙሰሪፇሌ ቁለቢ ሰሪፌ ቁለበና ዒሊ ጣዒቲክ” 

ትርጉሙም፦ ኣሊህ ሆይ! ከአስጨናቂ ችግር፣ ከጥፊት፣
ከመጥፍ ውሳኔ፣ የጠሊት መዯሰቻ ከመሆን በአንተ 
እጠበቃሇሁ። አሊህ ሆይ! ሌቦችን ገሇባባጭ የሆንክ ሌቤን 
በዱንህ ሊይ አፅናው። አሊህ ሆይ! አንተ ሌብን 
የምትሇዋውጥ የሆንክ ሌቤን አንተን መታዘዝ ሊይ 
አዴርጋት።  

19. “አሊሁመ ዚዴና ወሊ ተንቁስና ወአክሪምና ወሊቱሂና 
ወአዕጢና ወሊ ተህሪምና ወኣሲርና ወሊ ቱእሲር ዒሇይና 
አሎሁመ አህሲን ዒቂበተና ፉሌኡሙሪ ኩሉሃ ወአጂርና 
ሚን ሂዝዪ አደንያ ወዒዛቢሌ አኺራ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ከመሌካሙ ጨምርሌን 
አታጉዴሌብን፤ አክብረን አታዋርዯን፣ ሇግሰን አትንፇገን፣ 
አብሌጠን በኛ ሊይ አታስበሌጥ፣ አሊህ ሆይ በማንኛውም 
ነገር ሊይ ሁለ ፌጻሚያችንን አብጅሌን ከዚህ ዒሇም 
ውርዯት ከመጪውም ዒሇም ቅጣት ሰውረን። 
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20. “አሊሁመ እቅሲም ሇና ሚንኸሽየቲከ ማተሁለ ቢሂ በይነና 
ወበይነ መዕሲየቲክ ወሚን ጣዒቲከ ማቱበሉጉና ቢሂ 
ጀነተከ ወሚነሌ የቂኒ ማቱሃዊለ ቢሂ ዒሇይና መሳኢበ 
አደንያ ወመቲዕና ቢአስማዑና ወአብሳሪና ወቁዋቲና 
ማአህየይተና ወጅዒሌሁሌ ዋሪሰ ሚና ወጅዒሌ ሰዕረና 
ዒሊመን ዘሇመና ወንሱርና ዒሊ መን ዒዲና 
ወሊተጅዒሉደንያ አክበረ ሀሚና ወሊ መብሇገ ዑሌሚና ወሊ 
ተጅዒሌ ሙሲበተና ፉ ዱኒና ወሊ ቱሰሉጥ ዒሇይና 
ቢዙኑቢና መንሊየኻፈከ ወሊየርሃሙና“ 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! በኛና በወንጀሌ መካከሌ ሉጋርዴ 
የሚችሌን የአንተን ፌራቻ፣ ከበጎ ተግባር ወዯ ጀነት 
የሚያዯርሰንን፣ በደንያ ሊይ የሚከሰቱ ችግሮችን 
የሚያቀሌሌንን ከአንተ ጋር የመገናኘት 
እርግጠኝነትን(የቂንን)  ስጠን። በጆሮዎቻችን፣ 
በዒይኖቻችንና በሀይሊችን በህይወት እስካሇን ተጠቃሚነትን 
ሇግሰ፤ እስከ እሇተ ሞታችንም አቆይሌን። የበዯለንን 
ተበቀሌሌን፤ በጠሊቶቻችንም ሊይ የበሊይነትን ስጠን። 
ደንያን ትሌቅ ጭንቀታችንና የእውቀታችን ማብቂያ 
አታዴርጋት። በዚህች ዒሇም የሚዯርስብንን ችግር 
በዱናችን ሊይ ተፅእኖ የሚያሳዴር አታዴርግብን። 
በወንጀሊችንም ምክንያት አንተን የማይፇራን ሇኛ 
የማያዝንን እንዲትሾምብን። 
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21. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ ሙጂባቲ ራህመቲክ ወዒዛኢመ 
መግፉረቲክ ወሌገኒመተ ሚንኩሉ ቢርን ወሰሊመተ 
ሚንኩሉ ኢስሚን ወሌፇውዘ ቢሌጀነቲ ወነጃተ ሚነናር”  

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! የአንተን ሀዘኔታ የሚያስገኙሌኝን 
ነገሮች ሁለ፣ ምህረትህን የሚያሰጡኝን፣ ከበጎ ስራዎች 
ሁለ ማትረፌን፣ ከኅጢአት ሁለ መራቅን ጀነትን 
መታዯሌንና ከእሳት ነጻ መሆንን እንዴትሇግሰኝ 
እሇምንሃሇሁ።  

22. “አሊሁመ ሊተዯዕ ሇና ዘንበን ኢሊ ገፇርተሁ ወሊዒይበን ኢሊ 
ሰተርተሁ ወሊሃመን ኢሊ ፇረጅተሁ ወሊዯይነን ኢሊ 
ቀዯይተሁ ወሊሃጀተን ሚን ሀዋኢጂ አደንያ ወሌአኺራ 
ሂየ ሇከ ሪዯን ወሇና ፉሃ ሰሊሁን ኢሊ ቀዯይተሃ ያአርሀመ 
ራሂሚን”  

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ወንጀሊችንን ምንም ሳታስቀር 
ማርሌን፤ ነውራችንን ሁለ ሸፌንሌን፤ ጭንቀታችንን 
በሙለ ገሊግሇን፤  እዲችንን በሙለ ክፇሌሌን፤ 
ከማንኛውም የደንያም ይሁን የአኼራ ጉዲያችን ሊይ አንተ 
የምትወዯው ሇኛም ጥቅም የሚያስገኝሌንን ወስንሌን፤ 
አንተ ከአዛኞች ሁለ በሊይ አዛኝ ነህና። 
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23. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ ረህመተን ሚን ዑንዱከ ተህዱ 
ቢሃ ቀሌቢ ወተጅመዒ ቢሃ አምሪ ወተለመ ቢሃ ሸዕሲ 
ወተህፇዘ ቢሃ ጋኢቢ ወተርፇዒ ቢሃ ሻሂዱ ወቱበዪዯ ቢሃ 
ወጅሂ ወቱዘኪ ቢሃ ዒመሉ ወቱሌሂመኒ ቢሃ ሩሽዱ 
ወተሩዯ ቢሃ አሌፉተነ  ዒኒ ወተዕሲመኒ ቢሃ ሚን ኩሉ 
ሱእ”  

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ሌቤን የምትመራበትን፣ ጉዲዬን 
በሙለ የምትፇጽምበትን፣ የተበታተነ ሃሳቤን 
የምትሰበሰብበትን፣ ፉቴን የምታበራበትን፣ ስራዬን 
የምታጠራበትን፣ ትክክሇኛ መንገዳን የማውቅበትን፣ ከኔ 
ሊይ ፇተናህን የምትመሌስበትንና ከክፈ ሁለ እኔን 
የምትጠብቅበትን እዝነትህን እማጸንሃሇሁ።  

 

24. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ አሌፇውዘ የውመሌቀዲእ ወዒይሸ 
አሱዒዲእ ወመንዚሉ አሹሃዲእ ወሙራፇቀተሌ አንቢያእ 
ወነስረ ዒሇሌአዕዲእ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! በፌርደ ቀን መታዯሌን፣ 
የእዴሇኞችን ኑሮ፣ የሰማእታትን ስፌራ፣ ከነቢያት ጋር 
መጎዲኘትንና በጠሊቶች ሊይ የበሊይነትን እሇምንሃሇሁ። 
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25. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ ሲሀተን ፉኢማኒን ወኢማነን 
ፉሁስኒ ኹለቂን ወነጃሃን የትበዐሁ ፇሊህ ወረህመተን 
ሚንከ ወዒፉየተን ሚንከ ወመግፉረተን ወሪዴዋነን” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ጤንነትን ከኢማን ጋር፣ ኢማንን 
ከመሌካም ስነ-ምግባር ጋር፣ ነፃ መውጣትን የሚያስከትሌ 
ውጤትን፣ ከአንተ ዘንዴ የሆነ እዝነትን፣ ሰሊምን፣ 
ምህረትንና ውዳታን እንዴትሇግሰኝ እሇምንሃሇሁ።  

 

26. “አሊሁመ ኢኒ አስአለከ አሲሀተ ወሌዑፇተ 
ወሁስነሌኹለቂ ወሪዲ ቢሌቀዯር አሊሁመ ኢኒ አዐዙ ቢከ 
ሚን ሸሪ ነፌሲ ወሚንሸሪ ኩሉ ዲበቲን አንተ አኺዙን 
ቢናሲየቲሃ ኢነረቢ አሊ ሲራጢን ሙስተቂም” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ጤንነትን፣ ጨዋነትን፣ መሌካም 
ስነ-ምግባርንና ውሳኔህን መውዯዴን እንዴትሇግሰኝ 
እሇምንሃሇሁ። አሊህ ሆይ! ከነፌሴ ክፊትና በአንተ ቁጥጥር 
ውስጥ ካለ ተንቀሳቃሾች ሁለ ክፊት በአንተ እጠበቃሇሁ። 
ጌታዬ ቃለም፣ ስራውም፣ ፌርደም ትክክሇኛ ነው። 
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27.  “አሊሁመ ኢነከ ተስመዐ ከሊሚ ወተራ መካኒ ወተዕሇሙ 
ሲሪ ወዒሊኒየቲ ወሊ የኽፊ ዒሇይከ ሸይኡን ሚን አምሪ 
ወአነሌ ባኢሱሌ ፇቂር ወሌሙስተጊሱሌ ሙስተጂር 
ወሌወጂለሌ ሙሽፉቁሌ ሙቂሩሌ ሙዕተሪፈ ኢሇይከ 
ቢዘንቢህ አስአለከ መስአሇተሌ ሚስኪን ወአብተሂለ 
ኢሇይከ ኢብቲሃሇሌ ሙዝኒቢ አዘሉሌ ወአዴዐከ ደዒአሌ 
ኻኢፉ አዯሪር ደዒአ መን ኸዯዒት  ሇከ ረቀበቱሁ ወዘሇ 
ሇከ ጂስሙሁ ወረጊመ ሇከ አንፈሁ” 

ትርጉሙም፦ አሊህ ሆይ! ንግግሬን ትሰማሇህ ፣ 
ያሇሁበትንም ትመሇከታሇህ፣ ሚስጥሬን እና ይፊ 
ያዯረግኩትንም ታውቃሇህ፤ ከጉዲዬ አንዲችም 
የሚሰወርብህ ነገር የሇም። እኔ ችግረኛ፣ ዴሃ፣ 
ዕርዲታህን፣ ጥገኝነትህን ፇሊጊ፣ፇሪ እና የሚጨነቅ 
ወንጀሇኛ መሆኑን የሚያምንና የሚያረጋግጥ ባሪያህ ነኝ። 
የዯካማ ሚስኪንን ሌመና እሇምንሃሇሁ። ወንጀለ የከበዯው 
ሰው መተናነስን እተናነስሌሃሇሁ፣ መዋረዴን 
እዋረዴሌሃሇሁ። መከራው የበዛበት፤ አንተን የፇራ ሰው 
መሊ አካለን ሇአንተ ያስገዛ ያዋረዯ ሰው ሌመናን 
እሇምንሃሇሁ።፣ ሒጢአቱን የሚያረጋግጥና የሚያምን 
ሚስኪን አገሌጋይህ ነኝ አሊህ ሆይ! የሚስኪን ሌመናን 
እሇምንሃሇሁ።  
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በሱና መርከብ እንሳፈር  

    በሱና ሊይ ሇመጠናከር አዲዱስና መጤ 
ከሆኑ አመሇካከቶችና አምሌኮዎች እራስን 
ማሊቀቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ በዱን ዉስጥ አዱስ መጤ  
ነገር ሁለ ቢዴዒ ነዉ፡፡ ቢዴዒ ዯግሞ የተወገዘ 
ነዉ፡፡  መሌዕክተኛዉ እንዱህ ብሇዋሌ ‹‹በዚህ 
በጉዲያችን (በዱናችን) ከእርሱ ያሌሆነን ነገር 
የፇጠረ (ስራው) ተመሊሽ ነው።›› ቡኻሪና 
ሙስሉም ዘግበውታሌ፡፡ በላሊ ተመሳሳይ 
ሀዱስ ፡- ‹‹ትዕዛዛችን የላሇበትን ስራ የሰራ 
(ስራው) ተመሊሽ ነው።›› ሙስሉም ከዒኢሻ 
ዘግበውታሌ፡፡ 

ኢስሊም የተሟሊ በመሆኑ ምንም 
አይነት ጭማሪን አይቀበሌም፡፡የተሊሇፇሌንን ሱና 
ብቻ ብንተገብር ተጠቃሚዎች እንሆናሇን፡፡ 
ታሊቁ ሰሀቢይ ኢብን መስዐዴ አንዱህ ብሇዋሌ፡- 
"ተከተለ! ቢዴዒንም አትፌጠሩ! ሱና በቂያችሁ 

ነውና!!" ፡፡  ሁዘይፊ ኢብኑሌ የማን ዯግሞ 
እንዱህ ይሊለ፡- ‹‹የመሌዕክተኛው ሰሃቦች 
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ባሌሰሩት ማንኛውም የዑባዲ ተግባር አምሌኮን 
አትፇፅሙ! የመጀመሪያዎቹ ሇመጨረሻዎቹ 
ምንም የተዉት ነገር  የሇም!›› አቡ ዲዉዴና 
ላልች ዘግበውታሌ፡፡ አንዲንዴ ሰዎች ‹ምንም 
እንኳ ቢዴዒ ቢሆን ጥሩ ስሇሆነ ቢዴአቱሌ 
ሀሰናህ ነዉ› ይሊለ፡፡ ሇዚህ ምሊሹ ተከታዩ 
የዒብደሊህ ኢብን ዐመር ንግግር ነዉ፡፡ 
‹‹ሁለም የቢዴዒ ተግባር ጥመት ነው! ሰዎች 
መሌካም አዴርገው ቢያየዩት እነኳ!›› 
ኢብኑበጣህና  አሌ-ሊሊካኢይና ላልችም 
በትክክሇኛ ሰነዴ ዘግበውታሌ:: 

አሌ-›=TS< TK=¡ እንዱህ ይሊለ፡- ‹‹አንዴ 
ሰዉ፤ በኢስሊም ውስጥ አዱስ ነገርን ፇጥሮ ያ 
ፇጠራ ጥሩ መስል ከታየው ነቢዩ 
መሌእክታቸውን አጓዴሇዋሌ ብል ጠርጥሯሌ፤ 
ያኔ Ç=” ÁMነበረ ዛሬ Ç=” አይሆንም!›› ፡፡  

ሙስሉም ወንዴሞችና እህቶች! ሇብዙ 
ሰዎች ሱናን ተግብሮ ሱኒይ መሆንን 
ከባዴ የሚያዯርገዉ ሇመጤ 
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አመሇካከቶችና ተግባሮች ሌባቸዉን 
መስጠታቸዉ ነዉ፡፡ እያንዲንደ 
ሙስሉም አሊህን በመፌራት ሀቅን 
ሉከተሌ ይገባዋሌ፡፡ አቡበከር ኢብኑሌ-ዒያሽ 
‹ሱኒይ ማን ነዉ?› ተብሇዉ ሲጠየቁ 
‹የፇጠራ መንገድች ሲጠቀሱሇት ምንም 
ወገንተኝነት የማያሳይ ነዉ› ኪታብ አሸሪዒ 
ሉሌአጁሪይ ቁጥር 2058    

አሌ- ኢማም ማሉክ ኢብኑ አነስ እንዱህ 
ብሇዋሌ፡- ‹‹ሱና የኑህ መርከብ ናት! 
የተሳፇረባት ይዴናሌ!   ወዯኋሊ የቀረ 
ይሰጥማሌ!›› ሚፍታሁልጀናህ 46 

  

  

ሱናን አዉቀን በመተግበር ሁሊችንም በኑህ 
መርከብ እንሳፇር!!! 

 

 



78 
 

ኢብኑ መስዐዴ ኢስሊሚክ ሴንተር 

በሰኔ ወር 2001 ዒ.ሌ ተመስርቶ በተቀናጀ መሌኩ 
ሇሙስሉሙ ሕብረተሰብ ዘርፇ ብዙ አገሌግልቶችን በመስጠት 
ሊይ የሚገኝ ተቋም ነው። 

የማዕከለ ዋና ዋና ክፌልች  

 የዒረብኛ ቋንቋና የሸሪዒዊ ጥናቶች ኢንስቲትዩት(ሇወንድችና 
ሇሴቶች) 

 የቁርዒን ሑፌዝ ክፌሌ - ሇሴቶችና ሇወንድች  
 የቤተ መፃህፌት አገሌግልት 
 የህፃናት የኢስሊማዊ ትምህርትና የተርቢያ ማዕከሊት 
 የመዴረሳዎችና የደዒቶች ማስተባበሪያና ዴጋፌ መስጫ እና 
 የካሪኩሇም ማሻሻያ   

 የኢንተርኔት ዲዕዋ ማዕከሌ 
 የዴምፅ ቅጂ ስቱዱዮ  
 መስማት ሇተሳናቸው በምሌክት ቋንቋ  ትምህርት መስጫ  
 ሙስሉም ሊሌሆኑና በቅርቡ ሇሰሇሙ  የዲዕዋና የትምህርት 
 አገሌግልት መስጫ  

 ሇዱን ተማሪዎች መዯበኛ ያሌሆነ የአካዲሚ ትምህርት 
 የተሇያዩ ኪታቦች የሚቀሩበት የሏሇቃ ቂራዒት ሇወንድችና 
ሇሴቶች 

 

የማዕከለ አዴራሻ:-  +251112781893 
 www.nesiha.org  

e-mail:-info@nesiha.org 
Fax: +251112779660 

 

http://www.nesiha.org/
mailto:info@nesiha.org
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 مركز ابن مسعود اإل سالمي

1430

0034

 أقشاو املركز

 يصنل املركز عّدة أقشاو ميَا-: 

  (للبيني وللبيات)معَد اللغة العربية والدراسات اإلسالمّية 

  (للبيني وللبيات)مركز حتفيظ القرآٌ الكريه 

 مراكز لتعليه القرآٌ الكريه وتربية األطفال 

 ودعه املدارس وتطوير املياٍج الدراسية قشه كفالة الدعاة واملدرسني 

  املكتبة العلنّية 

 مركز الّدعوة عرب اإلىرتىت 

 استوديو لتشجيل احملاضرات 
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 قشه تعليه الصه بلغة اإلشارة 

 مركز اهِلداية لتعليه املَتديً اجلدد 

 حمو األمّية عً طلبة العله الصرعي 

 قشه الّدروس واحللقات العلنّية 

 +251112781893 
www.nesiha.org 
e-mail: info@nesiha.org 
Fax: +251112779660 

 

  

http://www.nesiha.org/
mailto:info@nesiha.org
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